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فيتوهورمونها و تنظيمکنندههای رشد گياهی از فاکتورهای موثر در توليد متابوليتهای ثانويه هستند.
گياه  Papaver bracteatumاز تيره پاپاوراسه شامل آلکالوئيدهای تجاری ارزشمندی است .بنزيل
ايزوکوئينولين آلکالوئيدها گروه بزرگ و متنوعی از محصوالت طبيعی با خاصيتهای دارويی منحصر به

واژههای کلیدی
متیل جاسمونات
فلوروگلیسینول
متابولیتهای ثانویه

فرد هستند که شامل بيش از  2200ترکيب مشخص میباشند و بهطور عمده در پنج خانواده گياهی از
جمله  Papaveraceaeيافت میشوند .در اين مطالعه اثر متيل جاسمونات ( )MJو فلوروگليسنول ( )PGدر
سه غلظت صفر 900 ،و  200ميکروموالر و ميلیگرم در ليتر به تنهايی و در ترکيب با يکديگر روی توليد
تبائين و سنگوئينارين در کشت سوسپانسيون سلولی خشخاش ايرانی مورد مطالعه قرار گرفت .افزودن هر
دو اليسيتور بهطور معنیداری منجر به افزايش بازده ی توليد تبائين و سنگوئينارين در مقايسه با شاهد شد.
توليد تبائين در بازهی زمانی  84ساعت بعد از تيمار با  200 uMمتيل جاسمونات و 900 mg/L

بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدها

فلوروگليسينول 34/33 ،برابر شاهد و بازده توليد سنگوئينارين در بازهی زمانی  84ساعت بعد از تيمار با

تنظیمکنندههای رشد گیاهی

200 uMمتيل جاسمونات و  200 mg/Lفلوروگليسينول  907/79برابر شاهد شد .بهنظر میرسد اين
افزايش ناشی از همافزايی تاثير اليسيتورهای بهکار رفته است .افزودن متيل جاسمونات و
فلوروگلوسينول هرکدام به تنهايی نيز بهطور معنیداری باعث افزايش تبائين و سنگوئينارين نسبت به
شاهد شدند .نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از تنظيمکنندههای رشد گياهی میتواند چرخه
بيوسنتز تول يد و تجمع آلکالوئيدهای مورفينان در گياهان را تحريک کند و منجر به دستيابی سطوح
بااليی از آلکالوئيد در مقايسه با شاهد شود.
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مقدمه

 P. bracteatumگیاهی چند ساله از خانواده ،Papaveraceae

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ( ،1)WHOتقریبا 08

خودناسازگار ،دگرگشن و دیپلوئید ( )2n=14که منشا آن نواحی

درصد مردم دنیا هنوز به داروهای گیاهی وابستهاند .از مزایای

شمالی ایران و قفقاز است

( Ilahi and Ghauri, 1994; Goldblatt

بیشمار این داروها میتوان به عدم ایجاد عوارض جانبی ،دسترسی

 .)1974تبائین ،آلکالوئید اصلی این گیاه ،بهراحتی در صنعت قابل

آسان و قابلیت استفادهی متناوب آنها اشاره کرد (.)Dixon 2001

تبدیل به طیف وسیعی از داروهای مسکن وغیرمخدر ازجمله

آلکالوئیدها ،ترکیبات فنولی ،فالونوئیدها ،کربوهیدراتها ،تاننها

کدئین ،اکسیمورفون ،11اکسیکودون ،12نالوکسون ،13نالترکسون
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و استروئیدهای تولید شده توسط گیاهان دارای پتانسیل دارویی

میباشد (

اثربخش بر بدن انسان هستند ( .)Edeoga et al. 2005این

 .)Mannino and Zdrodowski 2009در دههی هفتاد میالدی،

ترکیبات شیمیایی پیچیده و متنوع با وزن مولکولی کم ،بهمنظور

بهدلیل مشکل کشت  P. somniferumو موانع قانونی استفاده از

تعامل با محیط اطراف و به جهت بقا و پایداری تولید میشوند

صمغ آن بهعنوان شیرهی تریاک برای استحصال مورفین و کدئین

( .)Pichersky and Gang 2000; Moore et al. 2014این مواد که

و مشتقات نیمه صنعتی آن مانند هرویین ،سازمان ملل خواستار

در ساخت عطرها ،آفتکشها ،رنگدانهها ،مکملهای غذایی و

مطالعه دربارهی امکان جایگزینی  P. bracteatumبهعنوان منبع

داروها استفادهی فراوان دارند ،متابولیتهای ثانویه نامیده میشوند

تبائین برای تولید مورفین شد (

( .)Yadav and Yadav 2016خشخاش ایرانی 2بهدلیل قابلیت

 .)Fairbairn and Helliwell1977با این حال ،چندساله بودن،

تولید و بیوسنتز متابولیتهای ثانویهی ارزشمند دارویی (گروه

بازدهی پایین تولید متابولیتهای ثانویه که وابسته به مراحل

آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین از زیر گروه آلکالوئیدهای بنزیل

تکوین و فیزیولوژیک گیاه نیز است (

ایزوکوئینولینها )3بسیار مورد توجه قرار گرفته است

;Tisserat and Behrow 2009; Milo et al. 2006

;Fairbairn and Hakim 1973

Oksman-Caldentey and

(Le Flem-

 )Inze 2004و همچنین سیستم خودناسازگاری که مانع تولید رقم

 .)Bonhomme et al.2004; Facchini 2003بنزیل ایزوکوئینولین

خالص میشود ،جایگزینی  P .bracteatumرا غیراقتصادی

آلکالوئیدها گروه بزرگ و متنوعی از محصوالت طبیعی با

ساخت .بنابراین تحقیقات بر روی پتانسیل استفاده از تکنولوژی

خاصیتهای دارویی منحصر به فرد هستند که شامل بیش از

کشت سلول برای تولید آلکالوئیدهای مورفینان متمرکز شد

 2188ترکیب مشخص میباشند که بهطور عمده در پنج خانواده

(.)Leonard et al. 2009

گیاهی از جمله  Papaveraceaeیافت میشوند (.)Facchini 2001

تولید و تجمع متابولیتهای ثانویه در سلولهای گیاهی ،بخشی از

برای نمونه میتوان به تبائین بهعنوان حد واسط سنتز دیگر

پاسخهای دفاعی در مقابله با پاتوژن و تنشهای فیزیکی و

مشتقات مورفینانهای پنج حلقهای دارویی ،1کدئین( 9ضد سرفه)،

شیمیایی است .این واکنشها میتوانند توسط مولکولهای مختلف

مورفین( 7داروی مسکن) ،نوسکاپین( 0فاکتور ضد تومور)،

درون 11یا برون

سنگوئینارین( 6داروی ضد میکروبی) و پاپاورین( 18گشاد کننده

آیند .متابولیتهای ثانویه در پاسخ به محرک (الیسیتور) پس از
واکنشهای

عروق) اشاره کرد (.)Pienky et al. 2009
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سلولی که الیسیتور نامیده میشوند ،بهوجود

فسفرافزایی

(فسفریالسیون)

و

فسفرزدایی

(دفسفریالسیون) پروتئینهای غشای سلول ،ایجاد جریانهای
1

کلسیمی ،فعال شدن پروتئینکینازها و  NADPHاکسیدازها ،تولید

2
3

ROSها و در نهایت بیان ژنهای دفاعی در یاختههای گیاهی

World Health Organization
Papaver bracteatum Lindl
)Benzylisoquinoline Alkaloids (BIA
4 Thebaine
5
Pentacyclic morphinan-based drugs
6 Codeine
7 Morphine
8 Noscapine
9 Sanguinarine
10 Papaverine
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Oxymorphone
Oxycodone
13 Naloxone
14 Naltrexone
15 Exogenous
16 Endogenous
12
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تولید میشوند .با این حال تحریک ،فرآیند پیچیدهای است که به

کشت سلولی خشخاش ایرانی باعث افزایش مورفین و کدئین

فاکتورهای متعددی از قبیل غلظت و نوع محرک ،مرحلهی رشد

(Holkova et al. )2010( .)Jahangiri 2014

سلول در زمان تیمار و مدت زمان تیمار بستگی دارد

نسبت به شاهد شد

( Bhagwath

نقش آنزیم لیپواکسیژناز را در تولید سنگوئینارین در کشتهای

 .)And Hjortsø 2000; Zhao et al. 2005بهعالوه ،پاسخ به یک

سلولی  P. somniferumتیمار شده با الیسیتورهای زیستی و

الیسیتور خاص ممکن است از گیاهی به گیاه دیگر و بین

غیرزیستی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فعالیت این

سلولهای مختلف بسیار متفاوت باشد ،بنابراین تعیین غلظتهای

آنزیم  18ساعت پس از اعمال تیمار با متیل جاسمونات0/6 ،

( Shinde

برابر و پس از تیمار با  B. cinereaبه  2/6برابر رسیده است.

 .)et al. 2009از محرکهای مهم و موثر در تولید متابولیتهای

همچنین در تحقیقی دیگر تاثیر نانو الیسیتورهای اکسید روی،

ثانویه ،هورمونها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی )PGRs( 1هستند

اکسید سلیسیوم و نقره روی سوسپانسیون سلولی گیاه

( )Muthulakshmi and Pandiyarajan 2013که از آن جمله

 bracteatumمورد مطالعه قرار گرفت و نتایج ،مقدار کدئین و

میتوان به متیل جاسمونات ( )MJو فلوروگلوسینول ( )PGاشاره

مورفین بیشتری را نسبت به شاهد نشان دادند (

کرد .مطالعات نشان میدهد کاربرد خارجی متیل جاسمونات

 Kodayari )2014( .)2014تاثیر الیسیتورهای زیستی و نانو

( )MJدر کنترل بیماریهای گیاهی موثر است و منجر به بیان

الیسیتورها بر افزایش تولید آلکالوئیدها در کشت سلولی گیاه

مجموعهای از ژنهای دفاعی برای القا مقاومت علیه پاتوژن و در

 .somnifrumرا بررسی کرد .نتایج حاصله افزایش میزان تبائین و

نتیجه تولید متابولیتهای ثانویه میشود (.)Chen et al. 2014

سنگوئینارین را نسبت به شاهد نشان دادند .در پژوهشی دیگر اثر

متیل جاسمونات اغلب بهعنوان یک الیسیتور درونسلولی برای

 12عنصر بر تجمع آلکالوئیدهای ایزوکوئینولین

القا بنزوفنانتریدین آلکالوئیدها مورد استفاده قرار می گیرد

توسط ( Lovkova et al. )2005بررسی شد و عناصر مس ،کبالت،

( .)Farber et al. 2003فلوروگلوسینول ( )PGیک ترکیب فنولیک

مولبیدن ،کروم و تنگستن به منزلهی فعالکننده و عناصر کلسیم،

باخاصیت تنظیمکنندگی رشد است ( )Kumar et al. 2005که

منگنز ،بر ،آهن و وانادیوم به منزلهی بازدارنده در این مسیر

فعالیتی مانند اکسین و سیتوکنین و تشابه بسیاری با تیدیازورون

مشخص شدند Bondarian )2013( .با استفاده از سه نانو ذرهی

( )TDZدارد .بنابراین پتانسیل قابل توجهی برای کاربرد در طیف

اکسید مس ،اکسید سیلسیوم و اکسید روی موفق به افزایش

Jaim et al.

پاپاورین ،تبائین و کدئین در سوسپانسیون سلولی خشخاش شد.

 .)2013از این رو میتوان از آنها جهت بهینهسازی پروتکل تولید

در مطالعهای دیگر تیمار ریشههای موئین شقایق شرقی با متیل

تجاری آلکالوئیدهای دارویی استفاده کرد.

جاسمونات ( )MJو سالسیلیک اسید ( )SAموجب تجمع

تاکنون مطالعات قابل توجهی جهت افزایش تولید بنزیل

آلکالوئیدها شد ،بهگونهای که بیشترین افزایش در پاسخ به تیمار

ایزوکوئینولین در جنس  Papaverانجام شده است .در بررسی اثر

 40ساعت اعمال متیل جاسمونات مشاهده شد (

الیسیتورها در میزان تجمع آلکالوئیدهاNasser zare et al )2014( ،

 .)Naghavi 2016در بررسی اثر ترکیبی از الیسیتورهای زیستی و

نشان دادند که اثر متیل جاسمونات و امواج فراصوت بهصورت

غیرزیستی بهمنظور افزایش سنگوئینارین در کشت سلولی

جداگانه و همراه با تیمار پیشمادهی ال-تیروزین بر عملکرد

خشخاش کالیفرنیایی ( ،)Eschscholtzia californicaبیشترین

تبائین در خشخاش ایرانی بسیار مؤثر بوده است .ترکیب متیل

تجمع این ماده بعد از تیمار با سولفات مس گزارش شد و

جاسمونات و ال تیروزین ،افزایش عملکرد تبائین تا  04/92درصد

همچنین سلولهای تیمار شده با الیسیتورهای ترکیبی ،مقدار کمی

در شش روز پس از تیمار را بههمراه داشت .در بررسی دیگری،

سنگوئینارین در محیط کشت ترشح کردند

(Balazova et al.

استفاده از الیسیتورهای عصارهی مخمر ،کیتوزان و ال-تیروزین در

.)2008

مناسب الیسیتورها برای بهینهسازی تولید ضروری است

وسیعی از مطالعات کشت بافت و سلولی دارد (

Plant Growth Regulator

P.

Asadollahi

P

P. somnifrum

Hashemi and

1
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در پژوهش حاضر بهمنظور انتخاب الیسیتور مناسب برای افزایش

شیکر انکوباتور یخچالدار در محیطی تاریک با دمای  21درجه

تولید آلکالوئیدهای ارزشمند دارویی تبائین و سنگوئینارین ،از

سانتیگراد و  118دور در دقیقه نگهداری شدند .پس از تکثیر

محرکهای فلوروگلوسینول و متیل جاسمونات ،بهتنهایی و در

کالوسها و رسیدن به رشد مطلوب در فاز نمایی ( 23روز) ،تمام

P.

سوسپانسیونها با محلول متیل جاسمونات در سه غلظت صفر،

 bracteatumدر شرایط  in vitroاستفاده و  40ساعت بعد از

 188و  288میکروموالر وفلوروگلوسینول در سه غلظت صفر،

اعمال تیمار ،مقدار متابولیتهای مورد نظر تولید شده اندازهگیری

 188و  288میلیگرم در لیتر به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر و

شدند .در ارتباط با تاثیر فلوروگلوسینول بر تولید آلکالوئیدهای

بعد از عبور از فیلتر  8/22umمورد تیمار قرار گرفتند .هر

بنزیل ایزوکوئینولین تاکنون در هیچ گیاهی مطالعهای صورت

سوسپانسیون بهعنوان یک نمونه و به سوسپانسیون شاهد (فاقد هر

نگرفته و این نخستین بار است که از فلوروگلوسینول بهعنوان

الیستوری) به مقدار برابر آب مقطر اضافه شد .کالوسهای رشد

الیسیتور استفاده میشود.

یافته در سوسپانسیون سلولی در بازهی زمانی  40ساعت بعد از

ترکیب با یکدیگر ،روی کشت سلولی ریزنمونهی ریشه گیاه

اعمال تیمار برای آلکالوئیدهای تبائین و سنگوئینارین با استفاده از
کاغذ صافی جمعآوری و با استفاده از فریز درایر خشک شدند.

مواد و روشها
بذور خشخاش ( P. bracteatumمتعلق به منطقه مهاباد) مورد
استفاده در این تحقیق از بانک ژن پژوهشکدهی گیاهان دارویی
جهاد دانشگاهی تهیه و سپس با الکل  78درصد به مدت یک
دقیقه و هیپوکلریت سدیم  1/1درصد به مدت  0دقیقه ضدعفونی
سطحی شدند .در انتها پس از  3بار شستشو با آبمقطر استریل و
هرکدام به مدت  1دقیقه به محیط کشت (

Murashige and

 MS )Skoog 1962فاقد هورمون با  38گرم در لیتر ساکارز و 9/1
گرم در لیتر آگار منتقل شدند.
برای جوانه زنی بهتر ،بذور کشت شده به مدت دو هفته در
یخچال نگهداری و سپس در اتاق رشد با دمای  21درجه
سانتیگراد و تناوب نوری  19ساعت روشنایی ( 9هزار لوکس) و
هشت ساعت تاریکی قرار گرفتند

(.)Park and Facchini 2001

جوانهزنی بعد از گذشت  3هفته آغاز شد .پس از دستیابی به
گیاهچههایی با ارتفاع حدود  18-0سانتیمتر ،ریز نمونههای
مناسب از ناحیهی ریشه ،ساقه و برگ برای مرحله کالزایی
انتخاب و به محیط  MSتغییریافته ( )Karimaneh et al. 2009با
 38گرم در لیتر ساکارز و  9/1گرم در لیتر آگار بههمراه 8/1
میلیگرم بر لیتر هورمون  2,4-Dانتقال یافتند .کالوسهای مورد
نظر پس از دو بار واکشت سه هفتهای ،از نظر درصد کالزایی،
وزن خشک ( )DWو وزن تر ( )FWمورد ارزیابی قرار گرفتند و
کالوسهای ریشه بهعنوان بهترین کالوس ،به محیط سوسپانسیون
( 3/4MSفاقد آگار) با همان ترکیب هورمونی منتقل شده و در
202
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برای استخراج عصارهی آلکالوئیدی این گیاه روش ()2008
 YoungCho et al.مورد استفاده قرار گرفت 8/81 .گرم از
کالوسهای فریز درای شده را با یک میلیلیتر متانول حاوی 8/1
درصد ( HCLحجمی /حجمی) مخلوط و پس از  98دقیقه تیمار
در حمام اولتراسونیک ،به مدت  28دقیقه در  rpm 12سانتریفیوژ
و مایع رویی جمعآوری و پس از عبور از فیلتر ،تبائین و
سنگوئینارین با دستگاه  HPLCمدل  ،Knauerستون (
 )218×4/9 C18 Phenomenexو دتکتور

mm,

(UV Detector K-

 )2501-WellchromUVاندازهگیری و آلکالوئیدهای مورد نظر در
طول موج 208 nmشناسایی شدند .از ترکیب  68درصد متانول و
 1درصد آب بهمنزلهی فاز متحرک و با جریان یک میلیلیتر در
دقیقه بهصورت ایزوکراتیک استفاده شد .برای اندازهگیری کمی
آلکالوئیدها ،غلظتهای متفاوت استانداردهای آلکالوئیدهای تبائین
و سنگوئینارین ( )Sigma St. Louis USAبا سه تکرار به دستگاه
 HPLCتزریق شدند.
در این مطالعه از آزمایش فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح
کامال تصادفی با سه تکرار استفاده شد و دو فاکتور الیسیتور (متیل
جاسمونات در سه غلظت صفر 188 ،و  288میکروموالر و
فلوروگلوسینول نیز در سه غلظت صفر 188 ،و  288میلیگرم بر
لیتر) ،به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر ،بعد از طی  40ساعت بر
تولید دو متابولیت تبائین و سنگوئینارین مورد ارزیابی قرار
گرفتند .مطابق با نتایج تحقیقات قبلی ،بهترین زمان برای
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اندازهگیری آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدینی در خشخاش ایرانی

( )FWو خشک (( )DWدادهها نشان داده نشدهاند) ریزنمونههای

بازهی زمانی  40ساعت بود که در این تحقیق نیز استفاده شد

ریشه برای ادامه مطالعه انتخاب شدند .بهترین کالوسها در محیط

( .)Behzadirad 2016تجزیه و تحلیل دادههای آزمایشی با استفاده

کشت  )Asadollahi 2014; Jahangiri 2014( ¾MSهمراه با

از نرمافزار  SPSSنسخهی  18.0صورت گرفت .مقایسهی

تیمار هورمونی  8/1میلیگرم بر لیتر  2,4-Dو اعمال الیسیتورهای

میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح

متیل جاسمونات و فلوروگلوسینول به قهوهای تغییر رنگ دادند که

احتمال  1درصد انجام شد.

احتماال میتواند ناشی از تولید و ترشح آلکالوئیدهای بسیار زیاد
این گیاه در این محیط کشت باشد (

;Khodayari 2014

( )Behzadirad 2016شکل  .)1نتایج تجزیهی واریانس دادههای

نتایج و بحث
درصد جوانهزنی بذور  P. bracteatumدر محیط  MSفاقد
هورمون بعد از گذشت  21روز کشت و نگهداری در یخچال و
دمای  4درجهی سانتیگراد  188درصد بود .پس از دستیابی به
گیاهچههایی با بنیهی قوی و مناسب ،ریزنمونههایی از ریشه ،ساقه
و برگ تهیه و پس از کالزایی ،با بررسی درصد کالزایی ،وزن تر

مربوط به میزان تغییرات آلکالوئیدهای تبائین و سنگوئینارین در
کشت سوسپانسیون خشخاش ایرانی نشان داد که اثر هر یک از
الیسیتورها به تنهایی و همچنین اثر متقابل آنها در سطح  1درصد
معنیدار بود (جدول .)1نمونهای از کروماتوگرام  HPLCعصارهی
سلولی حاصل از کشت سوسپانسیون  P. bracteatumدر شکل 2
آورده شدهاست.

شکل -1از چپ نمای مقطع عرضی انتهای ارلن مایر  218ccپیش از القای الیستور و راست همان نما بعد از القای الیستور
جدول  -1تجزیه واریانس تغییرات میزان آلکالوئیدهای تبائین و سنگوئینارین در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی
تبائین

سنگوئینارین

منابع تغییرات
متیل جاسمونات

2

* 9401/141

* 73041/017

فلوروگلوسینول

2

*1749/710

*17481/186

متیل جاسمونات ×فلوروگلوسینول

4

*1446/130

* 12012/460

خطا

10

* 7/940

* 11/144

14/32

18/82

ضریب تغییرات (درصد)

درجه آزادی

*اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد
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شکل  -2کروماتوگرام  HPLCنمونه سلولی حاصل از کشت سوسپانسیون خشخاش ایرانی

در مقایسه اثر الیسیتورها در غلظتهای مختلف بر تولید

میلیگرم فلوروگلوسینول به ترتیب افزایش  1/19و  2/21برابری

متابولیتهای تبائین و سنگوئینارین در سوسپانسیون سلولی،

تبائین و  2/84و  3/91برابری سنگوئینارین نسبت به شاهد

بیشترین مقدار تبائین در غلظت  288میکروموالر متیل

مشاهده شد .مشخص شده که استفاده از الیسیتورهای زیستی و

جاسمونات بههمراه  288میلیگرم بر لیتر فلوروگلوسینول و

غیرزیستی ،سبب افزایش تجمع متابولیتهای ثانویه در بسیاری از

بیشترین مقدار سنگوئینارین در غلظت  288میکروموالر متیل

گیاهان دارویی میشود ( )Yamaner et al. 2013پس در طی

جاسمونات به همراه  188میلیگرم بر لیتر فلوروگلوسینول

فرآیند القا ،سلولهای گیاهی در ابتدا با برهم کنش مولکولی میان

بهدست آمد که بهترتیب  90/93و  187/71برابر شاهد بودند .این

گیرندههای گیاهی در سطح غشای سلولی و یا سیتوپالسمی و

افزایش میتواند ناشی از اثر متقابل بین 1الیسیتورهای بهکار رفته

الیسیتور موجب شناسایی آنها میشوند ،در نتیجه سیگنال

روی تولید تبائین و سنگوئینارین در کشت سوسپانسیون سلولی

دریافتی توسط سلولهای گیاهی موجب انتقال سیگنالهای

خشخاش ایرانی باشد که با توجه به شکل  3و  4میتوان عنوان

الیسیتوری شده و در نهایت پاسخهای دفاعی نظیر قلیایی شدن

کرد افزایش غلظت فلوروگلیسینول در تولید تبائین باعث افزایش

محیط ،تنش اکسیداتیو و فعال شدن ژنهای دفاعی منجر به تجمع

اثر سینرژی و در تولید سنگوئینارین باعث کاهش این اثر میشود

متابولیتهای

.)Zhao

در حالیکه افزایش غلظت متیل جاسمونات هم در تولید

( Almagro et al. )2015از روشهای بیوتکنولوژی مانند

سنگوئینارین و هم تبائین باعث تقویت اثر سینرژی میشود.

بهکارگیری همزمان محیط با هورمونهای تنظیم کنندهی رشد

( Zare et al. )2014اثر سینرجیستیک متیل جاسمونات و ال

گیاهی برای افزایش تولید آلکالوئیدهای ایندول ترپنوئید در گیاه

(Qu et al. )2011

 Catharanthus roseusاستفاده کردند .همچنین مشخص شده

اثر سینرجیستیک الیستور و فنیل آالنین برای تولید آنتوسیانین در

است که رشد ،تکثیر و محتوای آلکالوئید کالوس توسط اکسینها

کشت سوسپانسیون سلولی  Vitis viniferagرا گزارش کردند .با

مانند  2,4-Dافزایش می یابد و ترکیب اکسینها و سیتوکینینها

توجه به نتایج بهدست آمده ،افزودن متیل جاسمونات و

باعث افزایش رشد کالوس و تولید آلکالوئید میشود (

فلوروگلوسینول ،هرکدام به تنهایی نیز بهطور معنیداری باعث

.)al. 2012

افزایش تبائین و سنگوئینارین نسبت به شاهد شده ،بهطوری که

با وجود این که در اکثر مطالعات ،تبائین آلکالوئید اصلی

تیروزین در افزایش تبائین روی همین گیاه و

ثانویه

میشود

(2003

al.

et

Verma et

P.

در غلظت  188و  288میکروموالر متیل جاسمونات بهترتیب

 bracteatumگزارش شدهاست

افزایش  3/10و  4/02برابری تبائین و  18/61و  28/30برابری

 )et al. 2014تحقیقات نشان میدهند که آلکالوئیدهای دیگری در

سنگوئینارین نسبت به شاهد و همچنین در غلظت  188و 288

کشت سلولی این گیاه میتواند بهعنوان آلکالوئید غالب نمایان

Synergy

290

1
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شکل -3تجمع آلکالوئیدهای تبائین پس از اعمال الیسیتورهای متیل جاسمونات و فلوروگلوسینول در بازه زمانی  40ساعت ،حروف مشترک بیانگر نبود تفاوت معنیدار
در میانگین تیمار است.

شکل -4تجمع آلکالوئیدهای سینگوئینارین پس از اعمال الیسیتورهای متیل جاسمونات و فلوروگلوسینول در بازهی زمانی  40ساعت ،حروف مشترک بیانگر نبود تفاوت
معنیدار در میانگین تیمار است.

تجمع سنگوئینارین در کشت سوسپانسیونی  P.bracteatumپس

الیسیتورهای بهکار رفته با نوع محیط کشت ( MSتغییر یافته) هم

از استفاده از الیسیتورهای قارچی و هورمونی و بهعنوان آلکالوئید

مرتبط باشد .احتمال میرود استفاده از این محیط برای کالزایی و

اصلی گزارش شدهاست ( .)Steven et al. 1989از طرف دیگر

تولید سلول ،سبب تحریک ژنها و عوامل رونویسی موثر در مسیر

مشخص شدهاست که ارقام مختلف این گیاه حاوی آلکالوئیدهای

بیوستنز سنگوئینارین شده است که در شرایط عادی فعال نیستند.

گوناگون هستند ،بهطوری که ارقامی که از غرب آلمان جمعآوری

( Behzadi Rad et al. )2017نشان دادند محیط تغییر یافتهی

شده بودند تبائین را بهعنوان آلکالوئید غالب نشان دادند و در

در همین گیاه سبب تحریک ژنهای مسیر بیوسنتزی مورفین در

ارقام دیگر مورد استفاده این تحقیق ایزوتبائین آلکالوئید اصلی

ترکیبهای الیستوری متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید میشود.

شناسایی شد ( .)Kamimura et al. 1967در این پژوهش عالوه

همچنین ( Algelova et al. )2006نوع ،غلظت الیسیتور و محیط

بر تبائین بهعنوان آلکالوئید اصلی خشخاش ایرانی ،سنگوئینارین

کشت را فاکتور مهمی در تجمع آلکالوئیدهای خاص گزارش

نیز مشاهده شد که ممکن است دلیل آن عالوه بر نوع و غلظت

کردند .مقایسهی اثر متقابل متیل جاسمونات و فلوروگلوسینول و
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 تحریکپذیری باالی سلولهای،آنچه در این مطالعه مشاهده شد

معنیدار شدن آن نشان میدهد که تجمع آلکالوئیدها در

.ریشه در برابر تجمع هر دو آلکالوئید در اثر تیمار با الیسیتور بود

 بنابراین با.غلظتهای مختلف الیسیتورها میتواند متفاوت باشد

همچنین محرکهای استفاده شده روی چرخه بیوسنتزی تولید

بررسی غلظتهای متفاوت سعی برای دستیابی به بهترین ترکیب

 بنابراین. بسیار مؤثر بودندP.bracteatum متابولیتهای ثانویه گیاه

.و غلظت الیستوری موثر با بیشترین بازدهی تولید آلکالوئید شد

 مخصوصا رهیافت ترکیبی الیسیتور با،با استفاده از الیسیتورها

بهنظر میرسد اثر سینرجیستیک متیل جاسمونات همراه با غلظت

 میتوان در،هورمون و بهرهمندی از اثر سینرجیستیک آنها

 موجب افزایش،پایین فلوروگلوسینول با تحریک سازوکار دفاعی

کالوسی که فاقد ژنهای فعال مولد تبائین و سنگوئینارین است

 سنگوئینارین یکی از.سنگوئینارین در کالوس شده باشد

 از آنجایی که.چرخه بیوسنتزی این متابولیتها را تحریک کرد

سمیترین ترکیبات بنزوفنانتریدین در سلول است و افزایش آن

تحریک تولید متابولیتهای ثانویه در گیاه خشخاش ایرانی بستگی

پایداری ندارد زیرا که بر حسب استراتژی سلول برای مقابله با

 بنابراین برای تولید این مواد با،به نوع و غلظت الیسیتور دارد

سمیت آن یا باید به خارج از سلول ترشح شود یا تبدیل به

 دستیابی به ترکیب و غلظت،ارزش در شرایط درون شیشهای

دیهیدروسنگوئینارین شده تا از مرگ سلول جلوگیری شود

.بهینهی مواد محرک ضروری است

.)Weiss et al. 2006(
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