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چكيده
كمي طور به و رسـيد ن آن ميوه تشـكيل طي در يكبار هفته دو هر گيلوان، منطقه در زيتون، رقم زرد در و جوانه پروتئين هاي برگ
افزايشـي روند آن يك از و بعد كاهش ابتدا ميوه نمو رشـد و در مراحل اوليه برگ پروتئين هاي گرفت. قرار مورد بررسـي كيفي و
الگوي شد. آن كم ميزان آبان اواخر در داد و نشان ميوه و نمو رشـد آغاز را از روند افزايشـي يك جوانه پروتئينهاي داد. نشـان را
كيفي كمـيو تغييرات نشـان داد. دوره اين طي را در پروتئيـن جديد باندهاي ظهـور جوانه، و بـرگ الكتروفـورزي پروتئينهـاي

ميدهند. را نشان مشابهي تقريبًا الگوي ميوه، نمو و رشد طي در و جوانه برگ پروتئينهاي

پروتئين، زيتون رسيدن ميوه، كليدي: كلمات

زاده  ابراهيم • حسن و معتمد • نسرين وطنخواه، • الهه
گياهي گروه شناسي، دانشکده زيست پرديس علوم، تهران، دانشگاه
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Comparative analysis of proteins in leave and bud of olive (Olea europaea L. cv. Zard) during fruit ripening in 
on year
By: E. Vatankhah. N. Motamed and H. Ebrahimzadeh, Biology Department, Faculty College of Science University of 
Tehran. Iran.
Changes of protein content of leaves and buds were evaluated in Olea europaea L. cv. Zard every two weeks during 
fruit ripening in region of Gilvan. Proteins of leaves initially decreased and then increased during the subsequent stage 
of fruit growth. Proteins in buds inceased during growth and development of fruit. Electrophoretic profile of proteins 
in leaves and buds showed new bands during fruit ripening. Quantitative and qualitative changes of protein in leaves 
and buds had similar profile.
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روشها و مواد
در واقع طارم تحقيقات زيتون ــتگاه ايس از زيتون زرد جوانه رقم و برگ
از تشكيل پس روز تا ۱۸۰ ميوه، ۴۵ نمو و د وره هاي مختلف رشد گيلوان در
درختي که از از ۵ برداري نمونه گرديد. آوري جمع هفته يكبار ــر دو ه آن،
برگهايي انجام گرفت. بود ند، يکنواخت رويشي ــد رش و ظاهري شکل نظر
ــلولهاي س آب ــدند. ش انتخاب بودند ــن مس خيلي نه جوان و خيلي نه که
HETOSicc ــتگاه ليوفيليزاتور دس از ــتفاده اس با ــو شستش از برگها پس
برگهاي شد. گرفته ــاعت قرار س ۴۸ مدت ــرما به س و خالء ــرايط ش تحت
جوانههاي با همراه و شد درآورده پودر صورت به برقي آسياب با شده خشك
براي شدند. نگهداري ۲۰- درجة سانتيگراد در ــتفاده، اس زمان تا جد اشده
٪۵ سوكروز، ٪۵ ،SDS ٪۴ حاوي ــتخراج اس محلول برگها از عصاره گيري
تريس موالر ميلي ۵۰ بافر در آسكوربات سديم بتا مركاپتواتانل، ۰/۲۵ موالر
PVPP شامل بافر اين شد. همچنين ــتفاده اس pH با ۷/۴ = هيدروكلريد –
ممانعت براي PMSF و٪۴ فنلي ــات تركيب از اثرات ــراي جلوگيري ۲/۵٪ ب
تريس بافر ــه از عصارهگيري جوان ــراي ب ــد(۵). ش ــتفاده پروتئازها اس عمل

گراد  سانتي درجه ۴ د ر ــپس س ــتفاده شد. اس pH =۶/۸ با – هيدروكلريد
سنجش براي آن از و گرد يد جدا رويي محلول و سانتريفوژ ۴۱۵۰۰ ×g با

شد. استفاده الكتروفورز و پروتئين
كمك روش ــه ب پروتئين ــت غلظ تعيين ــن: پروتئي ــت غلظ ــنجش س
گاوي سرم آلبومين از ــتاندارد منحني اس رسم ــد. براي ش انجام Bradford
۳ ميانگين زمان ــر ه د ر پروتئين غلظت هاي .(۳) گرديد ــتفاد ه اس (BSA)

ميباشند S.E. ± مستقل تکرار

ژل از منظور اين به :(SDS PAGE) آميد آكريل پلي ژل د ر الكتروفورز
الكتروفورز خاتمه از پس ژلها گرديد. ــتفاده پلي آكريل آميد اس ۱۲ درصد
با آن از وپس ــد ش داد ه قرار كنند ه تثبيت محلول د ر ــه مدت ۳۰ دقيق ــه ب
قرار R250 بلو كوماسي رنگ محلول ــپس شد س ــو داده شستش مقطر آب

شد. داد ه
ــه ميزان مقايس دانكن براي ــون آزم و واريانس ــز آنالي ــاري: آم ــز آنالي
انجام ــرار ۳ تك حد اقل نمو ميوه با ــد و رش مختلف ــل مراح د ر ــا پروتئينه

گرديد. د رصد بررسي سطح ۵ در نتايج و گرديد

بحث نتايج و
و نمو ــد رش در طي برگ بافت تر وزن گرم بر پروتئينهاي كل ــبت نس
را تدريجي افزايش يك سپس كاهش ابتدا در ماه، آبان تا تير از يعني ميوه
زماني فاصله در برگها تنها مقدار پروتئين تغييرات ميانگين كه د اد ــان نش
نبود. دار معني زمانها در بقية و بود شهريور معنيدار اواخر و مرداد اواسط
افزايشي روند يك جوانه بافت تر وزن گرم بر كل پروتئينهاي ــبت نس
بود. مقدار كم مرداد ماه تا ماه تير از جوانه ها پروتئين افزايش ــان داد. را نش
پروتئين مقدار شد . مرداد اواخر برابر سه شهريور ــط در اواس جوانه پروتئين
خود به حداكثر مقد ار آبان اوايل و د ر ماند باقي تقريبًا ثابت مهر ــط اواس تا

زماني رسيد. د ورة طي اين در
افزايش ميوه، و نمو رشد طي د ر برگ الكتروفورزي پروتئينهاي الگوي
ميوه ــيدن رس زمان در جديد را ــاي بانده ظهور و باندها ــي از برخ ــدت ش
نشان شهريور را دراواسط پروتئين باند ــترين بيش ،۲ مي دهد. شكل ــان نش

ميدهد.
وزنهاي به باند پروتئيني سه شده داده ۲ نشان شكل در همانطوريكه
،۰/۳۲ (Relative mobility)ــاي Rmه با ــون كيلودالت ۲۲/۳ و ۴۷/۹ ،۱۳۸
(۵ (ستون شهريور اواسط در را ضخامت و شدت ــترين بيش ۰/۷۳۳ و ۰/۵۶

داشتند.
پروتئين مقدار تغيير با جوانه پروتئينهاي الكتروفورزي الگوي تغييرات
ــدت ش و تعد اد بر ميد هد ــان نش ۳ ــكل ــت. همانطوريكه ش د اش مطابقت
طوريكه بيشترين به شده ميوه افزوده و نمو ــد رش در طي پروتئين باندهاي
و ۱۲۵/۹ پروتئين نوار د و شد. مشاهده (۸ (ستون آبان اوايل در پروتئين باند
ضخامت و شدت ــترين بيش ۰/۵۴۷ و  ۰/۱۳۲ Rmهاي با كيلود التون ۳۴/۶

نشان دادند. دوره اين در طي را
در جديد ــاي پروتئينه ــنتز س و حضور بر مبني ــادي زي ــاي گزارشه
پروتئين چند ين فراواني ميوه مراحل رسيدن در دارد . وجود ميوه ــيدن رس
ــط توس ــيدن تا رس گلد هي از ــور انگ پروتئين ــب تركي ــد. ميياب ــش افزاي
كه كيلودالتون ۲۴ وزن مولكولي با يك پروتئيني و شده بررسي الكتروفورز
توالي طريق و از بالغ بود انگور پروتئين ــتخراج اس د ر فراوان از پروتئينهاي
شد(۱۱). ــايي شناس است تائوماتين ــبيه ش شد كه مشخص ــيدي آمينواس
يك اول، د اد. ــان را نش مهم جزء دو ــيده، رس ــهاي الگوي پروتئين گيالس
ــد. ميش قند درگير ــتگي انباش د ر كه بود كيلودالتوني ۶۳ محلول اينورتاز
محلول پروتئينهاي ــه ٪۴۲ ك بود كيلودالتوني ۲۹ ــد پپتي پلي ــك ي دوم،
بود تائوماتين شبيه پروتئين اين ميشد. شامل ــيدن رس مرحله در را ميانبر
اوايل نمو د ر كه ۳۱ كيلودالتوني يك پروتئين .(Fils-lycaon et al.، ۱۹۹۶)
III گروه ــيدي اس كيتينازهاي به ــباهتي ش و بود فراوان موز ميوه ــيد ن رس

... پروتئينهاي تغييرات بررسي

مقدمه
به خاطر و است سبز هميشه Olea europaea)گياهي L.) زيتون
آن ــيد ن رس روغن، د رتوليد و ــان انس در تغذيه زيتون ميوة ــت اهمي
ژنتيكي فرآيند پيچيده ميوه ــيدن رس ــت. اس گرفته قرار مورد توجه
ميانبر خوش بوي و رنگ، طعم د ر تغييرات بسياري به منجر و ــت اس
سنتز پروتئينهاي و حضور بر مبني زياد ي (۱). گزارشهاي ميشود
بر اثر كه با د ارد. سيكلوهگزيميد ميوه وجود ــيدن زمان رس جد يد در
در ــيدن رس ميكند ، جلوگيري پروتئين ــنتز س ۸۰S از ريبوزومهاي
مراحل طي در كه پروتئينهايي .(۱۰) كرد ممانعت را موز ــاي ميوهه
اين مورد در دارند ميشوند نقشهاي متفاوتي را سنتز ــيدن ميوه رس
به (۲)، عمل ــي محيط ــرايط ش برابر در ايجاد مقاومت ــوان به ميت
ــنتز س براي ــيد مهم آمينواس منبع ذخيرهاي و پروتئين يك ــوان عن
فرآيند در كه آنزيم هايي يا (۶، ۹) و ــيدن رس مربوط به پروتئينهاي
مانند ميوه شد گي نرم آنزيمهاي كرد. دارند اشاره نقش ميوه رسيدن
و ــلوالز س گاالكتوزيداز، - β ،ــتراز متيل اس پكتين پلي گاالكتوروناز،
ــد مواد فرار تولي و آنزيمهاي گليكوزيداز (۴) ــس تران گلوكان ــو گزيل
و الكل دهيدروژناز سنتاز، لينالول - s ــيژناز، ليپواكس مانند آروماتيك
شناسايي با .(۸ ،۷ ميباشند (۴، دسته اين از ــفراز ترانس اسيل الكل
و ميوه ها ــوان ميت ژنتيک ــي مهندس و به پروتئين ها مربوط ــاي ژنه

کرد. توليد کيفيت عالي با محصوالتي
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Fig.1(B) Fig.1(A)

پروتئين .(۶) ــد ش گزارش ميوه موز ذخيره در يك پروتئين بعنوان ــت داش
طي در ــد ميباش كيلو دالتون ۴۳-۴۵ كه حدود گاالكتوروناز ــي آنزيمي پل

.(۴) دارد نقش ميوه شد گي نرم در پروتئين اين مييابد. افزايش رسيد ن
ــيل اس الكل و ــيژناز ليپواكس دهيدروژناز، ــكل مانند ال ــي آنزيمهاي
نقش ــيدن ميوه رس طي د ر فرار آروماتيك مواد توليد در كه ــفراز ترانس
بنابراين .(۸ ،۷ ،۴) ــد مييابن افزايش ــوه مي ــيدن رس همزمان با دارند ،
محققان ــج نتاي با جوانه و ــرگ ب پروتئينهاي ــي از بررس حاصل ــج نتاي

ميكند. مطابقت مختلف،
ــه عنوان ب ميوه ميتواند ــو ــد و نم رش مراحل در ــش پروتئينها افزاي

واقع آنزيمهايي د ر پروتئينها اين ــود. ش د رنظر گرفته ــيدن ــاخص رس ش
ادامه د ر ميشوند. بيوشيميايي و متابوليسمي تغييرات به منجر که ــتند هس
طريق از و شناسايي کرد را پروتئينها اين به مربوط مي توان ژنهاي کار اين

کرد. توليد عالي کيفيت با و تراريخت ميوههاي ژنتيک مهندسي

قد رداني و تشكر
ايستگاه ــئولين مس محمدي، گل مهندس و عظيمي مهندس از آقايان
كمال گياهي نمونههاي د ادن ــرار ق اختيار در جهت ــات زيتون طارم تحقيق

را داريم. تشكر

گيلوان را منطقه زرد زيتون رقم و جوانه پروتئين برگ ميانگين مقدار تغييرات شكل ۱

ميدهد.  بارور نشان سال در ميوه نمو و مختلف رشد مراحل  طي

زيتون (B) جوانه و (A) برگ در سال بارور د ر ميوه نمو رشد و مراحل پروتئين طي مقدار :۱ شكل

ميوه نمو رشد و مختلف مراحل در زيتون برگ پروتئين هاي الكتروفورزي الگوي :۲ شكل

ستون ماه، مرداد اوايل :۲ ستون تيرماه، اواسط :۱ ستون راست به چپ از گيلوان. منطقه در

اواخر :۶ ستون شهريور، اواسط :۵ ستون ماه، مرداد اواخر :۴ ستون ماه، مرداد اواسط :۳

ماركر :۸ ستون مهر و ۷: اواسط ستون شهريور،

در ميوه نمو و رشد مختلف مراحل پروتئين هاي جوانه زيتون در الكتروفورزي الگوي :۳ شكل

:۳ ستون مرداد ماه، ۲: اوايل تيرماه، ستون ۱: اواسط راست ستون به چپ گيلوان. از منطقه

شهريور، اواخر :۶ ستون شهريور، اواسط :۵ ستون مرد اد ماه، اواخر :۴ ستون ماه، مرداد اواسط

مارکر :۱۰ ستون آبان، اواخر :۹ ستون آبان، اوايل :۸ ستون و مهر اواسط :۷ ستون
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