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چکیده
.است) .Solanum villosum Mill(نام روپاس اي تاجریزي بههدف از این تحقیق شناسایی همساخت این ژن در گونه:هدف

هاي اختصاصـی بـر اسـاس    آغازگر. استفاده گردیدcDNAس شاخساره استخراج و براي ساخت اکل از مریستم رRNA:هامواد و روش
. اسـتفاده گردیـد  RT-PCRهـا در واکـنش  در سایر گیاهان هم جنس و هم خـانواده، طراحـی و از آن  LEAFYهمساخت هايژنتوالی

.پس از خالص سازي، توالی یابی گردیدRT-PCRمحصول 

مقایسـه تـوالی پـروتئین    . نامگـذاري شـد  SvLFYنوکلئوتید بود کـه  540طول نتایج نشان دهنده تکثیر قطعه مورد نظر از ژن به:نتایج
ترمینـال آن  Cدر سایر گیاهان نشان دهنده شباهت زیاد ایـن قطعـه بـا ناحیـه     LEAFYهاي همساخت ، با پروتئینSvLFYاستنباطی 

.ها بودپروتئین

ـ در نمو گل نقش دارد و میLEAFYنیز همانند SvLFYاحتمال هدهد که باین نتایج نشان می:نتیجه گیري عنـوان ژن تعیـین   هتواند ب
.م گل در روپاس عمل کندهویت مریست

Arc، روپاسLEAFY ،RT-PCR، ژن دهیگل: گان کلیديواژ
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محسن اسدي خانوکی و همکاران)         .Solanum villosum Mill(در روپاس LEAFYژن همساخت یابیتوالییابیتوالی

139453بهار، 1، شماره 6جلد ، )پژوهشی-علمی(مجله سلول و بافت

مقدمه

ثر، عامل اصـلی موفقیـت تکـاملی    وعنوان ساختار زایشی مهگل ب
ترین گروه گیاهـان را  دار یا نهاندانگان است که بزرگگیاهان گل
شـبکه  تحـت کنتـرل   دهـی گـل گـذر بـه   . )1(دهند تشکیل می

هاي درونی و محیطی ثر از محركااي است که متژنتیکی پیچیده
مسـیر دوره نـوري،   4در آرابیدوپسـیس  ). 3و 2(گوناگون است 

را تحـت  دهیگلبهاره شدن، خودگردان و جیبرلیک اسید زمان 
مسیرهاي دوره نوري و بهـاره شـدن بـه    ). 4. (دهندثیر قرار میات

دهنـد، امـا مسـیرهاي    اکنش میعالئم محیطی مانند نور و دما و
ثر از وضعیت نموي داخلی گیـاه  اخودگردان و جیبرلیک اسید مت

این مسیرها را یکی کرده LEAFY (LFY)ژن ). 6و 5(هستند 
ــرل   ــیم و کنت ــی در تنظ ــش مهم ــلو نق ــیگ ).7و 4(دارد ده
هـاي دخیـل در نمـو گـل     همچنین این ژن در تحریک سـایر ژن 

.)8و 1(نقش دارد 

در LFYسـاخت ژن  عنـوان هـم  هبFLORICULA (FLO)ژن 
کنون در بسـیاري از  تـا . )9(گیاه گل میمون شناسایی شده است 

انـد  شناسـایی شـده  LFYهاي همسـاخت  هاي دیگر نیز ژنگونه
هـاي کـم   منفرد و یا تعداد نسخهصورتبهها همگی این ژن. )4(

ـ LFYدر آرابیدوپسـیس، بیـان   . )10(در ژنوم وجود دارند  راي ب
الزم دهیگلهاي جانبی و نیز آغاز س شاخساره و مریستمانمو ر

. )11(هاي دو لپه و تک لپه دارد بوده و اثر مشابهی در سایر گونه
ژن در آرابیدوپسیس روي کروموزوم شـماره پـنج قـرار دارد   این 

و داراي سه اگزون و دو اینترون در نـواحی حفاظـت شـده    )12(
LFY. کنـد ی مخصوص گیاه را کد میبوده و یک فاکتور رونویس

هـا تـا گیاهـان    هاي گیاهان خشـکی از خـزه  در بین تمامی گونه
) 14(و همکاران Sayouا اخیر. )13(دار، حفاظت شده است گل

در برخی گونـه هـاي جلبـک سـبز     LFYموفق به شناسایی ژن 
تنها اختصاص بـه گیاهـان خشـکی نـدارد    LFYبنابراین . شدند

هـاي همسـاخت   والی آمینو اسید بین پروتئینهمساختی ت).13(
LFY 4(درصد متغیر است 99تا 44بین(.

LFY بیـان  تعیـین هویـت مریسـتم گـل     هـاي  قبل از سـایر ژن
عنوان تنظیم کننده هویت مریستم عمـل  هاگرچه خود ب. شودمی
تنظیم کنندگان مهم هویـت مریسـتم را   فعالیت سایر کند امامی

جهش در این ژن شدیدترین اثر را . )15و 7(دهد نیز افزایش می
در زمانی که گیاهان تیپ وحشی . سی دارداروي هویت مریستم ر

همچنان تولیـد  lfyهاي کنند، جهش یافتهمیدهیگلشروع به 
هـاي  یکـی دیگـر از نقـش   . )7(کنند برگ و شاخساره جانبی می

LFY  در نمو گل، تحریک رونویسی چهار کالس ژنـی)ABCE (
کرد اصلی اگرچه در نهاندانگان عمل. هویت اندام گل استتعیین
LFY     هـا  ، کنترل نمو گل اسـت امـا ایـن ژن در برخـی از گونـه
س ادخالت در نمو مریسـتم ر . هاي دیگري نیز بر عهده داردنقش

هاي مرکب در حبوبات و گوجه فرنگـی  ساقه در تنباکو، نمو برگ
کردهاسـت  مـل ي ایـن ع و منشعب شدن خوشه در برنج ازجملـه 

دهـد  هاي اخیر در آرابیدوپسیس نشان مـی همچنین یافته. )16(
LFY  در طول رشد رویشی، مسیرهاي دفاعی گیاه را نیز تنظـیم

.)17(کند می

تـا  2000جـنس و بـین   90بیش ازخانواده سیب زمینی داراي
گونه است که در سراسر مناطق استوایی و معتدله پراکنده 3000
بزرگتــرین و Solanumیــن خــانواده جــنس   در ا. انــدشــده

گونـه  1500این جنس داراي بـیش از  . ترین جنس استپیچیده
ها توزیع جهانی داشته و داراي اهمیت اقتصادي است که اکثر آن

سیب زمینی، گوجـه فرنگـی و تنبـاکو از جملـه     ). 18(باشندمی
گیاهان مشهور این خانواده هستند که عالوه بر مصارف غـذایی و  

.شوندارویی به عنوان گیاه مدل نیز شناخته مید

از ) .Solanum villosum Mill(یا تـاجریزي  )19(گیاه روپاس 
گیـاهی یـک سـاله،    ، Solanaceae، خـانواده  Solanalesراسـته  

دار، سبز مات یا متمایل به زرد، بسیار کوتـاه،  بدون کرك یا کرك
تخم مرغی هاساقه منشعب، برگ. خوابیده بر خاك و علفی است

ها کوچک، گل. باشنددار میدار یا دندانهوسیع، مثلثی، کامل، لب
5پـوش  دهنـده، گـل  عدد روي یک محـور گـل  8تا 5سفید، هر 

بخشی، میوه سته، کروي شـکل، ابتـدا سـبز سـپس قرمـز رنـگ       
. )20(متـر اسـت   میلـی 7تا 5و به قطر ) هرگز سیاه نمی شود (

Solanumهـاي دارویـی و مهـم جـنس     این گیاه از جمله گونـه 

آیند و در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه عـالوه  شمار میهب
ـ     عنـوان  هبر مصارف دارویی گوناگون از بـرگ، سـاقه و میـوه آن ب

تاکنون خواص ضد ویروسی . )18(شود سبزي و میوه استفاده می
، ضد هپاتیتی ، ضد توموري ، ضد انگلی ، ضد هیستامینی و ضد 

هاي آن شناخته ماسیتی  ترکیبات موجود در میوه و سایر انداحس
.)25-21(شده است 

سـاخت هـاي هم هاي خانواده سـیب زمینـی ژن  در برخی از گونه
LFYهــا عبارتنــد ازانــد کــه تعــدادي از آنشناســایی گردیــده:

FALSIFLORA (FA)26(ه فرنگــی ـدر گوجــ(،StLFY در
ـــیب ــی سـ ــCaLFY، )27(زمینـ ـــفل قـدر فلـ ، )28(زـرمـ
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ABERRANT LEAF AND FLOWER (ALF) در
.)30(در تنباکوNFL2و NFL1، )29(اطلسی 

بر اساس جستجوهاي انجام شده، پژوهشی در رابطه با شناسـایی  
گیـاه روپـاس صـورت    دهـی گـل هاي دخیل در ها و مکانیسمژن

و Solanumرو با توجـه بـه اهمیـت جـنس     از این. نگرفته است
، شناسـایی و  دهـی گـل در پیشـبرد  LEAFYلیـدي ژن  نقش ک

توانـد اولـین قـدم در راه درك سـاختار،     تعیین توالی این ژن می
و سایر مراحل نموي گیاه مـورد  دهیگلکرد و نقش آن در عمل

.مطالعه باشد

هاروشمواد و

از ) .Solanum villosum Mill(بذر روپاس :گیاه مورد مطالعه
طول جغرافیـایی  ( کیلومتري جیرفت 80در شهر ساردوئیه واقع 
E57 ــایی "57/21'°18 ــرض جغرافی N29و ع °13'29/14"( ،

هـایی حـاوي   در خردادماه، بـذرها در گلـدان  . جمع آوري گردید
و دهـی گـل پـس از  . از خاك و ماسه کشـت شـدند  1:1مخلوط 

س اهــاي گــل، از بافــت مریســتم رپدیــدار شــدن اولــین غنچــه
بـراي مطالعـات مولکـولی    ) س سـاقه ااز رمتـر میلی5(شاخساره 

.استفاده گردید

در LFYبــراي شناســایی ژن همســاخت : طراحــی آغازگرهــا
هـاي ژن موجـود از   هاي مناسب بر اسـاس تـوالی  روپاس، آغازگر

هـا در  سایر گیاهان هـم جـنس و هـم خـانواده طراحـی و از آن     
ــدRT-PCRواکــنش ــوالی ژن . اســتفاده گردی ــدین منظــور ت ب

ــاخ ــیبLFYت همسـ ــی در سـ :Accession no(زمینـ

EF062357( گوجــه ،)Accession no: AF197935( فلفــل ،
:Accession no(قرمز  EU000254 (  و اطلسـی)Accession

no: AF030171 ( ــک ژن NCBIاز بانـــــــــــــ

)http://www.ncbi.nlm.nih.gov ( ــد ــه ش ــم. گرفت ــی ه ردیف
. ت گرفـت صـور ClustalW2افـزار  هـا بـا اسـتفاده از نـرم    تـوالی 

ــایی ژن،    ــه انته ــاط حفاظــت شــده موجــود در نیم براســاس نق
GeneRunnerافـزار  آغازگرهایی با استفاده از نرم طراحـی  3.05

BLASTافـزار  وسـیله نـرم  ها بهگردید و سپس مناسب بودن آن

سنتز آغازگرهاي طراحـی شـده توسـط    . مورد بررسی قرار گرفت
صـورت زیـر   بـه تـوالی آغازگرهـا  . شرکت سیناژن صورت گرفـت 

:باشدمی
F-SvLFY < 5′-GCGAGAGACAAAGGGAGCATC-3′ >

R-SvLFY < 5′-ATTAGAAATGTGGCAGGTGATC-3′ >

و بــا س شاخســارهرااز مریســتم کـل  RNA :RNAاســتخراج 
RNA)Qiagene, RNeasy Plantاستفاده از کیت اسـتخراج  

Mini Kit, Germany (روش ذکر شده در کیت استخراج شدبه .
الکتروفـورز افقـی   ي بررسی حضور و ارزیابی خلـوص از روش برا

منظــور حــذف بــه. )31(اســتفاده شــد درصــد1روي ژل آگــارز 
ــالی   ــودگی احتم ــزیم DNAآل ــاز  DNaseاز آن ــرکت فرمنت ش

)Fermentas DNase I, RNase-free ( روش توصـیه شـده   بـه
همچنـین بـا اسـتفاده از کیـت سـاخت      . شرکت استفاده گردیـد 

cDNA ت فرمنتـاز  شـرک)RevertAid First Strand cDNA

Synthesis Kit (روش ذکر شده در آن از روي و بهRNA تیمار
cDNAدر نهایـت از ایـن   . تهیه گردیدcDNAشده، رشته اول 

.الگو استفاده شدDNAعنوان هبPCRدر 

ــراي  ــانوگرم از 200، مقــدار PCRب میکرولیتــر از 1و cDNAن
و برگرداننـــده بـــا غلظـــت نهـــاییبرنـــده آغازگرهـــاي پـــیش

ــوفیلیزه   5/0 ــه لیـــــ ــوالر ، درون لولـــــ PCRمیکرومـــــ

)BIONEER, AccuPower® PCR PreMix, Korea (
میکرولیتر رسانده 20ریخته و با آب دوبارتقطیر استریل به حجم 

توسـط  PCRانجـام  . طور کامل مخلوط شـد و با پیپت کردن، به
PTC)1148MJ Mini Personal Termalترموسایکلر مدل 

Cycler BioRad, USA ( مـدت  و با مرحله واسرشتگی اولیه بـه
30آغاز گردید و با انجام گراددرجه سانتی94دقیقه در دماي 5

دقیقه، 1مدت بهگراد درجه سانتی94چرخه با دماي واسرشتگی 
دقیقـه و دمـاي  1مـدت  بـه گـراد درجه سانتی62دماي اتصال، 
دقیقه ادامه یافـت و  1مدت بهگراددرجه سانتی72طویل شدن، 

ـ با مرحله طویـل شـدن    درجـه  72دقیقـه در دمـاي   8مـدت  هب
، کیفیـت محصـول   PCRپس از انجام . به اتمام رسیدگراد سانتی

.بررسی شددرصد1برروي ژل آگارز 

وسـیله کیـت   ، بـه PCRمحصـول  : PCRتوالی یابی محصـول  
ــول   ــیص محصـــــ ــاژن PCRتخلـــــ ــرکت کیـــــ شـــــ

(QIAquick® PCR Purification Kit)روش ذکـر شـده   و به
ــه همــراه آغازگرهــاي پیشــبرنده و در کیــت، تخلــیص شــده و ب

. برگرداننده جهت تعیین توالی به شرکت سیناژن ارسـال گردیـد  
و BLASTهـاي  افـزار نتایج حاصل از تعیین توالی ابتـدا بـا نـرم   

ClustalWسپس توالی اسید آمینه اسـتنباطی  شده وردیفهم
موجـود در بانـک ژن   LFYهـاي  هاي برخی از همساختو توالی
NCBI  افـزار  با اسـتفاده از نـرمDNAMAN مقایسـه و  5.2.2

.بررسی گردیدهاآنمیزان شباهت
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نتایج

هاي ریبوزومی کـه نشـان   RNAحضور سه باند پررنگ مربوط به 
-RTاستخراج شده براي انجـام  RNAي کیفیت مطلوب دهنده

PCRالکتروفـورز محصـول   . است روي ژل آگارز دیده شدPCR

نشان داد که قطعه اختصاصـی بـراي ژن   درصد1روي ژل آگارز 
LFYشـکل  (جفت باز به خوبی تکثیر شـده اسـت   540طول به

ها و این مطلب نشان دهنده طراحی و عملکرد صحیح آغازگر). 1
.باشدمی) خصوص دماي اتصالهب(مناسب PCRبرنامه 

، نشـان دهنـده تـوالی    PCRنتایج حاصل از توالی یابی محصـول  
جفت بازي مربوط به ناحیه کـد کننـده   540یابی مطلوب قطعه 

هایی از اگـزون  توالی خوانده شده مربوط به بخش. بودLFYژن 
) نوکلئوتیــد375(3و طــول کامــل اگــزون ) نوکلئوتیــد164(2

).2شکل (است 

R-SvLFY .(Mو F-SvLFYجفت بازي با استفاده از آغازگرهاي PCR540محصول ) RT-PCR .1توسط SvLFYتکثیر ناحیه حفاظت شده : 1شکل 

DNAنشانگر مولکولی  1kb)Fermentase.(

نشـان دهنـده آمینـو اسـیدهاي     X. دهنده کـدون خـتم اسـت   عالمت ستاره نشان. SvLFYژن cDNAتوالی نوکلئوتید و آمینواسید استنباطی :2شکل 
.استRT-PCRها نشان دهنده آغازگرهاي استفاده شده در هاي باالي توالیپیکاننامشخص و 

نشان دهنده شباهت بسیار بـاالي ایـن   BLASTنتایج حاصل از 
ن مثـال ایـن   عنواهب. استLFYهاي همساختقطعه با سایر ژن

در سـیب  LFYهاي همساختقطعه در سطح نوکلئوتیدي با ژن

:Accession no(زمینـی   EF062357(  گوجـه ،)Accession

no: AF197935 (  و اطلسـی)Accession no: AF030171 (
بنـابراین ایـن تـوالی    . درصد شباهت دارد89و 93، 94ترتیب هب
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Solanum)در گیــاه روپــاسLFYمربــوط بــه ژن همســاخت 

villosum)ــت ــام  . اس ــا ن ــن ژن ب SvLFY)Accessionای

no:KF752589 (  540بـا توجـه بـه    . در بانک ژن ثبـت گردیـد
جفت باز تعیین توالی شده، توالی پروتئین استنباطی ایـن قطعـه   

از توالی ایـن پـروتئین اسـتنباطی کـه داراي     . دست آمدهاز ژن ب

ر مراحـل  د) اسـید آمینـه نامشـخص   2(اسید آمینه اسـت  178
هـاي همسـاخت   بعدي جهت بررسی شباهت آن با سایر پروتئین

LFY 3شکل (استفاده گردید.(

Arabidopsis thalianaدر LFY). شماره بازیابی درون پرانتز(LFYهاي همساخت با برخی دیگر از پروتئینSvLFYمقایسه توالی پروتئین : 3شکل 

)NP_200993( ،FLO درAntirrhinummajus)AAA62574( ،ALF درPetunia x hybrid)O22621( ،NFL1 وNFL2 درNicotiana

tabacum)ترتیب بهQ40504 وQ40505(،CaLFY درCapsicum annuum)ABS18396( ،FA درSolanum lycopersicum)AAF66101( ،
StLFY درSolanum tuberosum)ABY77762 .( دهنده دنباله هیستیدینی هاي یکسان و نوك پیکان نشانرنگ نشان دهنده آمینو اسیدنواحی سیاه

.هاي هدفژنDNAهاي حفاظت شده دخیل در تشخیص موتیف دهنده اسید آمینهها نشانمثلث. حفاظت شده است

حث ب

تـرین فاکتورهـاي   از جملـه مهـم  LFYهاي همسـاخت  پروتئین
بـراي  . )32(آینـد  شمار مین بهرونویسی دخیل در نمو گل گیاها

گیاه روپاس، دهیگلهاي مولکولی دخیل در درك بهتر مکانیسم
SvLFYعنوان همساخت ژن هبLFY   آرابیدوپسـیس شناسـایی

ــد      ــز مانن ــی نی ــیب زمین ــره س ــان تی ــی گیاه ــه برخ ــد ک گردی
عنوان گیاهان مدل مورد مطالعه و بررسـی قـرار   هآرابیدوپسیس ب

ــی ــدم ــوالی آمی. گیرن ــتنباطی ت ــید اس ــوالی SvLFYنواس ــا ت ب
در گل میمون FLO، )33(در آرابیدوپسیس LFYهاي پروتئین

)9( ،ALF در اطلســی)29( ،NFL1 وNFL2 در تنبــاکو)30( ،

CaLFY  ــز ــل قرم ــی  FA، )28(در فلف ــه فرنگ و )26(در گوج
StLFY مقایسه ). 3شکل (مقایسه گردید )27(در سیب زمینی

هـاي  و دیگـر همسـاخت  SvLFYسـتنباطی  توالی آمینو اسـید ا 
LFYها معموالاین پروتئین. ها بود، نشان دهنده شباهت زیاد آن

ترمینـال خـود   Cترمینال و Nداراي دو ناحیه حفاظت شده در 
ایـن نـواحی حفاظـت شـده در بسـیاري از بازدانگـان و       . هستند

اي کــه بــا توجــه بــه ناحیــه. )35و 34(نهانــدانگان وجــود دارد 
هاي یابی گردیده است و شباهت باالي آن با سایر همساختلیتوا

LFYتوان نتیجه گرفت که ناحیه حفاظت شده میC  ،ترمینـال
هـاي  بسـیاري از پـروتئین  . نیز وجـود دارد SvLFYدر پروتئین 
ــرولین  LFYهمســاخت  ــی از پ ــه غن ــدانگان داراي ناحی در نهان
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هـا قـرار گرفتـه    آمینواسـید ابتـدایی آن  40در ا هستند که تقریب
گزارش کردنـد کـه ناحیـه غنـی از     ) 9(و همکاران Coen. است

پرولین نقش مهمی در فعالیت رونویسی ایـن پـروتئین دارد  امـا    
Maizel ــاران ــی از  ) 36(و همکـ ــه در برخـ ــد کـ ــان دادنـ نشـ

ــه C، ایــن ناحیــه LFYهــاي همســاخت ترمینــال اســت کــه ب
نظیـر  دهـی گـل هـاي همئوتیـک   ژنهـاي تقویـت کننـده   توالی

APETALA1 وAGAMOUSبســیاري از . شــودمتصــل مــی
نهانـدانگان،  (در گیاهـان خشـکی   LFYهاي همساخت پروتئین

متصـل  DNAی از به موتیف) هابازدانگان، سرخس ها و جگرواش
د امـا  شـو یمـ بـه آن وصـل   در آرابیدوپسیس LFYکه شوندمی

PpLFY1)  همسـاختLFY در خـزه (وKsLFY)  همسـاخت
LFYهــا متصــل بــه انــواع دیگــري از موتیــف) ر جلبــک ســبزد

تواند بـه تـوالی پالینـدرومیک    میLFYپروتئین . )14(شوند می
هاي هـدف خـود   در پروموتورهاي ژن(CCANTGT/G)کاذب 

در تشخیص این LFYترمینال Cدو اسید آمینه در . متصل شود
سـت  دهبا توجه به پروتئین استنباطی ب. )35(توالی موثر هستند 

، این دو اسید آمینه در این پروتئین نیز حفاظت SvLFYآمده از 
).3شکل (شده هستند 

LFYاند که هنگام اتصال پروتئین مطالعات ساختاري نشان داده

Cهاي قرار گرفته در ناحیه حفاظت شـده  ، اسید آمینهDNAبه 

انـد در  تر پروتئین قـرار گرفتـه  هاي درونیترمینال، که در قسمت
هایی کـه در سـطح   گیرند اما اسید آمینهقرار میDNAت مجاور

برمبناي . متغیر هستنداقرار دارند نسبتDNAپروتئین و دور از 
توان دریافت که چـرا ایـن ناحیـه متصـل     این مدل ساختاري می

ــه  ــدانگان چنــدان متغیــر نیســت DNAشــونده ب . )13(در نهان
اظت شـده،  عالوه مشخص شده است که دنباله هیستیدینی حفهب

. داردDNAترمینال نقشـی ضـروري در اتصـال بـه     Cدر ناحیه 
تواند به ناحیـه  که فاقد این دنباله است، نمیPpLFY1پروتئین 

جـز خـزه، ایـن    هب. در آرابیدوپسیس متصل شودLFYاتصال ژن 
حفاظـت شـده اسـت    LFYهاي در سایر همساختاناحیه تقریب

ستیدینی حفاظت شده نیـز  الزم به ذکر است که دنباله هی. )36(
وجود دارد که با نـوك پیکـان   SvLFYدر این ناحیه از پروتئین 

).3شکل (مشخص گردیده است 

نتیجه گیري

ــژوهش حضــور ژن   ــن پ ــایج ای ــاه LEAFY (LFY)نت در گی
S.villosumجفت بازي مربوط به 540قطعه . را به اثبات رساند

ــوالی    ــن ژن ت ــده ای ــد کنن ــه ک ــ  ناحی ــا ن ــابی و ب SvLFYام ی

)Accession no:KF752589 (تـوالی  . در بانک ژن ثبت گردید
پروتئین استنباطی این قطعه از ژن داراي شباهت باالیی با ناحیه 

Cهـاي  ترمینال سایر همساختLFY تـوان  رو مـی از ایـن . بـود
SvLFYعنوان فاکتور رونویسی در نظر بگیـریم کـه بـه    هرا نیز ب

. کنـد و نمو گل نقـش ایفـا مـی   یدهگلدر LFYاحتمال مانند 
شناسایی توالی کامـل ناحیـه کدکننـده، بررسـی الگـوي بیـانی،       

هـاي تنظـیم   کنش احتمالی آن بـا سـایر ژن  مشخص کردن برهم
هایی نظیـر وسـترن بـالت بـراي     و انجام آزمایشدهیگلکننده 

توانـد در روشـن شـدن    مـی SvLFYاطمینان از حضور پروتئین 
.گیاه مورد مطالعه موثر باشددهیگلنقش این ژن کلیدي در
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Abstract

Aim: The purpose of this study was to identify LEAFY homologous genes in a type of nightshade
(Solanum villosum Mill.).

Material and Methods: Total RNA was isolated from shoot apical meristem tissue of S. villosum and
was used for First-strand cDNA synthesis. The specific primers were designed based on nucleotide
sequence alignment of LEAFY homologous genes from other plants and were used in RT-PCR. The
RT-PCR products were purified and sequenced.

Results: The results indicated amplification of 540 nucleotides fragment, and named SvLFY.
Comparison of SvLFY deduced protein sequences with LEAFY homologous proteins from other
species showed high similarity between this fragment and in other C-terminal regions.

Conclusion: These results suggest that SvLFY may play a similar role as LEAFY in flower
development and could act as a flower meristem identity gene in Solanum villosum Mill.
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