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شيره گياهي و اندامهاي ماميران کبير ( )Chelidonium majus L.غني از آلكالوئيدهاي
ايزوکوئينولين ميباشند که سنگوئينارين از گروه بنزوفنانتريدينها از مهمترين متابوليتهاي آن
است که تجمع آن عمدتا در ريشه گزارش شدهاست .بيوسنتز سنگوئينارين نيازمند هفت مرحله

واژههای کلیدی
افزایش بیان ژن

واکنش از پيش ماده اس -رتيكولين ميباشد که توسط آنزيمهاي بربرين بريدج (،)BBE
شيالنتيفولين سنتتاز ( ،)CFSاستيلوپين سنتتاز ( ،)STSتتراهيدروپروتوبربرين متيل ترانسفراز
( ،)TNMTپروتوپين هيدروکسيالز ( )P6Hو ديهيدروبنزوفنانتريدين اکسيداز ( )DBOXصورت
ميگيرد .مطالعه مسيرهاي بيوسنتزي و شناسايي عوامل تاثيرگذار در افزايش توليد متابوليتهاي

سنگوئینارین

ثانويه از گامهاي مهم در مهندسي متابوليت ميباشد .نانوذرات دسته جديدي از محرکها هستند

محرک

که بهعنوان تحريک کننده توليد متابوليتهاي ثانويه محسوب ميشوند .بدين منظور اثر نانودي

نانوذرات

اکسيد تيتانيوم در تغيير بيان ژنهاي مسير بيوسنتزي سنگوئينارين ماميران کبير در قالب آزمايش
فاکتوريل با سه فاکتور غلظت نانو دياکسيد تيتانيوم ،مرحله محلولپاشي و زمان پس از القاي
محرک مورد بررسي قرار گرفت .تجزيه واريانس بيان ژنهاي  BBE ،P6H ،STSو  MSHتفاوت
معنيداري در اثر غلظتهاي نانودياکسيد تيتانيوم ،مدت زمان پس از محلولپاشي ،دوره
محلولپاشي ،اندامهاي مختلف گياه و اثرات متقابل آنها در سطوح احتمال پنج و يک درصد نشان
داد .ميزان تجمع رونوشتهاي  STSو  P6Hدر ريشه نسبت به برگ و ساقه دو تا سه برابر و
رونوشت ژنهاي  BBEو  MSHدر ريشه چهار برابر ساقه بود .در مجموع هر سه اندام مورد مطالعه،
غلظت  355ميليگرم در ليتر نانودي اکسيد تيتانيوم بهترتيب افزايش  355 ،33 ،33و  19درصدي در
بيان ژنهاي  BBE ،P6H ،STSو  MSHنسبت به تيمار شاهد نشان دادند .زمانهاي  24و  44ساعت
نسبت به  72ساعت پس از محلولپاشي باعث حداکثر بيان در هر چهار ژن مورد مطالعه شده و
غلظت  355ميليگرم در ليتر نانودياکسيد تيتانيوم براي ژنهاي  P6H ،STSو  BBEو 9555
ميليگرم در ليتر براي ژن  MSHبيشترين افزايش بيان را نشان دادند .نتايج اين تحقيق نشان داد
که نانوذره دياکسيد تيتانيوم در افزايش توليد سنگوئينارين ماميران کبير از طريق تنظيم ژنهاي
مسير بيوسنتزي آن مؤثر ميباشد.
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مقدمه

در حالیکه دیگر تحقیقات مهار سنگوئینارین را از بیان این ژن

مامیرانکبیر با نام علمی  Chelidonium majus L.از خانواده

نشان دادهاند (.)Kemeny-Bekea et al. 2006

خشخاش ()Papaveraceae؛ گیاه دارویی چندساله با شیرابه زرد-

بیوسنتز متابولیت مهم سنگوئینارین نیازمند هفت مرحله واکنش از

نارنجی در ریشه و اندامهای هوایی است که به این گیاه خواص

اس -رتیکولین (شکل  )1میباشد .اولین مرحله برای بیوسنتز

ضدالتهابی ،ضدعفونی و ضدسرطانی میبخشد .نتایج تحقیقات

آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین و پروتوبربرین شامل تبدیل اس-

مختلف نشان میدهد که خواص دارویی و درمانی شیرابه مامیران

رتیکولین به اس -اسکولرین میباشد که توسط آنزیم بربرین

کبیر بهدلیل آلکالوئیدهای موجود در اندامهای این گیاه میباشد

بریدج ( )Berberine bridge enzyme: BBEصورت میگیرد

( .)Ganan et al. 2016شیره گیاهی و اندامهای مامیران غنی از

( .)Takemura et al. 2016ژن  BBEآنزیم کلیدی بربرین بریدج

آلکالوئیدهای ایزوکوئینولین میباشند که به سه گروه عمده

را کد میکند .آنزیم  BBEتبدیل ساختاری گروه  – Nمتیل در

بنزوفنانتریدین (مانند کلیدونین ،سنگوئینارین و کلریترین)،

– رتیکولین را به کربن شماره  8در  -Sاسکولرین کاتالیز میکند

پروتوپین و مشتقات آن و پروتوبربرینها (مانند بربرین و

( )Frenzel et al. 1988که این عمل طی یک واکنش بینظیر و

کوپتیسین) تعلق دارند .کلیدونین ،کوپتیسین و بربرین عمدهترین

خاص در طول مسیر بیوسنتزی آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدینی

آلکالوئیدها در اندامهای هوایی هستند درحالیکه کلیریترین و

انجام میشود (  .(Colombo and Bosisio 1996سپس -S

سنگوئینارین عمدتا در ریشه گزارش شدهاست (

Tome and

اسکولرین توسط آنزیم شیالنتیفولین سنتتاز (

S

Cheilanthifoline

Benzylisoquinoline

 )synthase: CFSبه  – Sشیالنتیفولین تبدیل میشود ( Hagel and

 )alkaloids: BIAsگروه بزرگی از ترکیبات متنوع طبیعی محسوب

 .)Facchini 2010آنزیم  CFSبه خانواده  CYP719تعلق دارد و

،Papaveraceae

ژنهای کدکننده این آنزیم از خشخاش کالیفرنیا جداسازی

 Berberidaceae ،Ranunculaceaeو  Menispermaceaeیافت

شدهاست ( .)Ikezawa et al. 2009آنزیم استیلوپین سنتتاز

 .)Colombo 1995بنزیل ایزوکوئینولینها (
میشوند

که

عمدتا

در

خانوادههای

میشوند ( .)Li et al. 2016بیوسنتز آلکالوئیدهای بنزیل-

( (S)-Cheilanthifoline )Stylopine synthase: STSرا به

ایزوکوئینولین با تبدیل تیروزین به دوپامین و  -4هیدروکسی فنیل

 Stylopineتبدیل میکند و متعلق به زیرخانواده  CYP719است.

استالدهید آغاز میشود .تیروزین دکربوکسیالز ،تیروزین و

ژنهای کدکننده این آنزیم از خشخاش خاردار مکزیکی

دهیدروکسی فنیل آالنین را به آمینهای مشابه خود تبدیل میکند.

جداسازی و گزارش شدهاند ( .)Diaz Chavez et al. 2011با

دوپامین و -4هیدروکسی فنیل استالدهید توسط نورکوکالرین

متیالسیون

آنزیم

سینتاز ( )NCSبا هم ترکیب شده تا اس -نورکوکالرین (پیشماده

(

مرکزی برای همه بنزیلایزوکوئینولین آلکالوئیدها در گیاهان) را

 )TNMTترکیب  S-cis- N- methylstylopineتولید میشود

تولید کند .بیشتر تحقیقات بر مسیرهای انشعابی منتهیشونده به

(.)Liscombe and Facchini 2007

آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین (مانند سنگوئینارین) ،پروتوبربرین

یک مرحله کلیدی در بیوسنتز آلکالوئیدهای پروتوپینی و

(مانند بربرین) و مورفینان (مانند تبائین ،مورفین و کدئین) متمرکز

بنزوفنانتریدینی است .آنزیم

شدهاست .آزمایشات مختلف نشان دادهاند که سنگوئینارین

 )MSH( hydroxylaseمتعلق به زیرخانواده  CYP82Nمیباشد و

موجب آپوپتوز در سلولهای سرطانی انسان میشود و مطالعه

سبب تبدیل  S-cis- N- methylstylopineبه پروتوپین میشود.

روی سنگوئینارین بهعنوان درمان بالقوه سرطان توصیه میشود.

آنزیم  Protopine )P6H( Protopine 6- hydroxylaseرا به

برخی تحقیقات نشان داده است که اثرات آپوپتوز سنگوئینارین از

 Dihydrosanguinarineتبدیل میکند .این آنزیم متعلق به

طریق مهار پروتئین فسفاتاز  2Cو فسفوریالسیون  P38اثر میکند

زیرخانواده  CYP82N3از خشخاش کالیفرنیا جداسازی شدهاست
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Stylopine

(S)-

توسط

(S)-

Tetrahydroprotoberberine cis- N- methyltransferase:

S-cis- N- methylstylopine

S-cis- N- methylstylopine 14-

( .)Takemura et al. 2010در انتهای این شاخه ،اکسیداسیون دی-
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دی-

محرکهای زیستی و غیرزیستی متعددی برای تحریک بیان ژن

Dihydro Benzophenanthridine

آنزیمهای مسیر تولید آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدینها مانند

 )Oxidase: DBOXکه یک آنزیم سیتوزولی میباشد صورت

سنگوئینارین مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج مطالعات

میگیرد ( .)Facchini et al. 1996ژن  DBOXمسئول تولید آنزیم

مختلف بیانگر این مطلب است که عالوه بر نوع گیاه و بافت

دیهیدروبنزوفنانتریدین اکسیداز ،دیگر ژن مؤثر در مسیر

هدف ،نوع محرک ،غلظت آن و مدت زمان تیمار با محرک میزان

بیوسنتزی سنگوئینارین است که مسئول تنظیم آستانه تحمل

تولید متابولیت را تحت تاثیر قرار میدهد .در این رابطه اثر چندین

سلولی به سمیت سنگوئینارین است (.)Hagel et al. 2012

محرک قارچی بههمراه محرکهای غیرزیستی سالیسیلیک اسید،

محرک میتواند یک فاکتور محیطی و یا یک مولکول پیامرسان

پراکسیدهیدروژن و دیاکسیدکربن بر بهبود تولید سنگوئینارین در

باشد که آبشاری از سیگنالهای پیامرسانی را فعال مینماید؛ امری

خشخاش بررسی و مشخص شد که تولید سنگوئینارین در

که با بیان ژنهای بیوسنتزی متابولیتهای ثانویه مرتبط میباشد.

کشتهای سلولی خشخاش در حضور  T. harzaniumافزایش

محرکها عمدتا بر اساس منشاء آنها ،نام بیولوژیکی و ماهیت

یافته و نیز باعث افزایش بیان هشت الی نه برابری ژنهای ،CFS

فیزیکی -شیمیایی به دستههای مختلفی تقسیم میشوند .نانوذرات

 TNMT ،STSو  P6Hشد؛ همچنین در میان محرکهای غیر

دسته جدیدی از محرکها هستند که با وجود مطالعات کم در این

زیستی ،سالیسیلیک اسید مؤثرتر گزارش شد (

زمینه ،تحریک متابولیتهای ثانویه در پاسخ به تیمار نانوذرات

.)2014

هیدروسنگوئینارین

به

سنگوئینارین

هیدروبنزوفنانتریدین اکسیداز (

توسط

آنزیم

Verma et al.

مبین این مسئله است که این ذرات بهعنوان تحریک کننده تولید
متابولیتهای ثانویه محسوب میشوند (.)Shakya et al. 2017
نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم در گیاهان با افزایش فعالیت نیترات
رودوکتاز و گلوتامات دهیدروژناز بر متابولیسم نیتروژن تاثیر
گذاشته و موجب باال رفتن میزان فتوسنتز و رشد میشود .این نانو
ذره بهدلیل کوچکی اندازه به سرعت درون سلولهای گیاهی وارد
شده و تحرکات بیانی در ژنها را تحت تاثیر قرار میدهد .استفاده
از نانوذرات بهعنوان محرک در سالهای اخیر مورد توجه زیادی
قرار گرفته و گزارشهای محدودی نیز وجود دارد .در این
خصوص ( Raei et al. )2013با استفاده از نانوذرات دی
اکسیدتیتانیوم و نقره افزایش میزان آلوئین در سوسپانسیون سلولی
آلوئهورا را گزارش کردند .میزان آرتمیزین در کشت ریشه موئینه
گیاه  Artemisia annuaدر پاسخ به تیمار با نانو ذرات نقره
افزایش یافته است ( .)Zhang et al. 2013تاثیر مثبت نانوذرات
مس ،آهن و سیلسیوم در افزایش متابولیتهای پاپاورین ،کدئین و

شکل  -1مسیر بیوسنتزی تولید سنگوئینارین از اس -رتیکولین ( Blechert et

تبائین در سوسپانسیون سلولی گیاه خشخاش توسط ()2013

BBE:

 Bandarian et al.گزارش شدهاست .در گیاه

Calendula

 officinalisمیزان فالونوئید و آنتوسیانین در پاسخ به نانوذرات
نقره کاهش یافته است در حالیکه مقدار کارتنوئید و ساپونین

)al. 1995

((S)-

CFS:

;Berberine bridge enzyme

cheilanthifoline synthase; SPS: (S)-stylopine synthase; SPNMT:
S-adenosyl-L-methionine:(S)-tetrahydroprotoberberine
cis-N;methyltransferase
MSH:
(S)-cis-Nmethylstylopine
14DBOX:
;hydroxylase; PPH: protopine 6-hydroxylase
).dihydrobenzophenanthridine oxidase

افزایش یافته است (.)Ghanati and Bakhtiarian 2014
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در مطالعهای مشابه ،بیان ژنهای بیوسنتزکننده آلکالوئیدهای گیاه

اسپری انجام گرفت ،بهطوری که محلولپاشی در دو مرحله با

خشخاش مانند بیان ژنهای ،CYP80B1 ،CNMT ،6OMT ،TYDC

فاصله زمانی  92ساعت انجام شد .الزم به ذکر است که بهمنظور

 4OMTو  BBEبا محرک قارچی تحریک شده و به دنبال آن میزان

افزایش میزان نفوذپذیری ،به هنگام محلولپاشی از

سنگوئینارین افزایش یافت (.)Facchini and Park 2003

(یک درصد )Scharlu ،استفاده شد و گیاهان شاهد (غلظت صفر)

مطالعه نحوه تنظیم مسیرهای بیوسنتزی و شناسایی عوامل

با آب دیونیزه حاوی  Tweenمحلولپاشی شدند .نمونههای

تاثیرگذار در افزایش تولید متابولیت های ثانویه از گامهای مهم در

گیاهی برگی از تیمارهای مختلف در زمانهای  48 ،24و 92

جهت مهندسی متابولیت میباشد که استفاده از محرکها یکی از

ساعت پس از هر محلولپاشی تهیه و برای بررسیهای ملکولی

روشهای مؤثر است .در این راستا اثر غلظتهای مختلف نانودی

مورد استفاده قرار گرفتند .همچنین پس از آخرین نمونهگیری

اکسید تیتانیوم به همراه سه عامل تعداد دوره محلول پاشی ،مدت

برگی در زمان  92ساعت پس از محلولپاشی دوم ،بهمنظور

زمان پس از محلولپاشی و نیز اندام گیاهی در تغییر الگوی بیان

مقایسه میزان بیان ژنها در اندامهای مختلف ،نمونهگیری از سه

ژنهای مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین گیاه مامیران کبیر مورد

اندام ریشه ،ساقه و برگ انجام شد.

بررسی قرار گرفت.

استخراج  RNAکل از نمونههای جمعآوری شده ترکیبات تیماری
مختلف و اندامهای ریشه ،ساقه و برگ با محلول

مواد و روشها
در این مطالعه از نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم ( )TiO2با میانگین
اندازه ذرات  21نانومتر ( )Sigma-Aldrichاستفاده شد.
سوسپانسیون  TiO2در غلظتهای مختلف ( 111 ،1111و 211
میلیگرم در لیتر) تهیه شد .برای تهیه سوسپانسیون  TiO2از آب
دیونیزه استفاده شد و بهمنظور پراکندهسازی ()disperssion
سوسپانسیون ،سونیکاسیون ( )160W, 35KHzبه مدت  41دقیقه
انجام شد .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از متراکم شدن
مجدد ذرات ،سوسپانسونها تا زمان استفاده روی همزن
مغناطیسی قرار داده شدند.
بذور گیاه مامیران کبیر ( )Chelidonium majus L.از موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه و در شرایط گلخانه (11
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی ،دمای  21˚Cروز و21˚C
شب) با ترکیب خاک با نسبت  1خاک 1 :ماسه 1 :خاکبرگ +
کوکوپیت در قالب آزمایش فاکتوریل  4×2×1بر پایه طرح کامال
تصادفی با سه تکرار کشت شد .فاکتورهای مورد بررسی شامل
نانودیاکسید تیتانیوم در سه غلظت  1111 ،111 ،211میلیگرم در
لیتر به همراه تیمار شاهد (غلظت صفر) ،فاکتور تعداد محلولپاشی
در دو سطح (یک بار محلولپاشی و دو بار محلولپاشی) و فاکتور
زمان پس از القای محرک در سه سطح  48 ،24و  92ساعت
بودند .محلولپاشی نانوذرات به گیاهچههای  21روزه بهصورت
495
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Tween 80

RNX-Plus

( )Sinaclonمطابق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت و در
ادامه از الکتروفورز ژل آگارز و اسپکتروفتومتری (

Nanodrop,

 )Thermo scientificبرای سنجش کیفیت و کمیت

RNA

استخراج شده استفاده شد .برای حذف آلودگی احتمالی

RNA

با DNAژنومی ،نمونههای  RNAبا آنزیم )Fermentas( DNaseI
تیمار شدند و سپس واکنش سنتز  cDNAبا استفاده از کیت

(601-

 Hyper Script )602شرکت  GeneAllمطابق با دستوالعمل
شرکت سازنده صورت گرفت .بهمنظور بررسی میزان بیان نسبی
ژنهای مورد مطالعه ،واکنش  Real Time-PCRبا استفاده از
 )Amplicon( Cyber greenدر چهار تکرار برای هر تیمار در
دستگاه  )MiniOpticon, USA( BioRadانجام گرفت.
آغازگرهای مورد نیاز (جدول  )1از توالی ژنهای
،)KY550671( synthase

stylopine

N-methylstylopine hydroxylase

( )KY783479( protopine 6-hydroxylase ،)KX646397و
 )KY595435( Berberin Bridge Enzymeکه در آزمایشگاه
ژنتیک و ژنومیکس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) جداسازی
شده بود؛ با نرمافزار ( Primer 3 )ver. 0.4.0طراحی و ویژگیهای
جفت آغازگرها از لحاظ تشکیل ساختارهای ثانویه ،همودایمر و
هترودایمر و غیره با نرمافزار ( Oligoanalyzer )ver. 3.1بررسی و
تایید شدند .ژن خانهدار  Actinبهعنوان ژن مرجع برای نرمال
کردن دادههای بیان ژنها مورد استفاده قرار گرفت (جدول .)1

صدیقه فابریکی اورنگ و همکاران

اثرات نانومحرک دي اکسيد تيتانيوم بر الگوي بيان...

مخلوط واکنش  qRT-PCRشامل  1 μlاز

2x RealQ Plus 2x

محلولپاشی و اثرات متقابل محلولپاشیها × غلظتها،

( 1 μl ،Master Mix Green)Ampliqonنمونه  1/1 μl ،cDNAاز

محلولپاشیها × زمانها ،غلظتها × زمانها × محلولپاشیها

هر یک از آغازگر پیشرو و پسرو و  1 μlآب عاری از  RNaseبود

نشان داد .معنیدار بودن اثرات متقابل عوامل مورد مطالعه داللت

که با آبمقطر استریل در حجم نهایی  11میکرولیتر تهیه شدند.

بر عدم پاسخ یکسان و بیان متفاوت چهار ژن مسیر بیوسنتزی

برنامه دمائی واکنش زنجیرهای پلیمراز بهصورت پنج دقیقه در

سنگوئینارین در غلظتهای مختلف نانودیاکسید تیتانیوم و

دمای  94 ˚Cبرای واسرشتهسازی اولیه 41 ،چرخه شامل  21ثانیه

مرحله محلولپاشی و گذشت زمان پس از محلولپاشی دارد.

در دمای ( 94˚Cواسرشتهسازی) 21 ،ثانیه در دمای ( 18˚Cاتصال

همچنین نتایج تجزیه واریانس آزمایش دوم (جدول  )1حاکی از

آغازگرها) و  11ثانیه در دمای ( 92˚Cبسط) و در نهایت افزایش

تاثیر سطوح مختلف غلظت نانودی اکسید تیتانیوم بر میزان بیان

دما برای ترسیم منحنی ذوب از  11تا  91درجه سلسیوس انجام

نسبی هر چهار ژن  BBE ،P6H ،STSو  MSHدر اندامهای

گرفت .برای تمام نمونهها هر واکنش  ،RT-PCRدر چهار تکرار

مختلف گیاه مامیران کبیر بود و هر سه منبع تغییر غلظت نانوذره،

(دو تکرار بیولوژیک و دو تکرار تکنیکی) اجرا شد .میزان بیان

اندام گیاهی و اثر متقابل اندام گیاهی در غلظت نانوذره در سطح

Pfaffl

احتمال یک درصد ( )P≥1/11معنیدار شدند .مقایسه میانگین

 )2001محاسبه شدند .در نهایت تجزیههای آماری شامل تجزیه

اندامهای گیاهی از نظر بیان نسبی هر چهار ژن

BBE ،P6H ،STS

واریانس یک طرفه و مقایسه میانگینها به روش دانکن با استفاده

و  MSHنشان داد که میزان بیان این ژنها در سه اندام مختلف

Excel, ver

(ریشه ،ساقه و برگ) گیاه مامیران متفاوت بود .با بررسی

نسبی ژنهای مورد بررسی با استفاده از رابطه ( 2– ∆∆CT

از نرمافزار  MSTAT-Cو رسم نمودارها با نرمافزار

منحنیهای تغییرات بیان ژنی اثر متقابل غلظت نانودی اکسید

 2010انجام شد.

تیتانیوم و اندام گیاهی (شکل  ،)2در سه غلظت مختلف نانودی
نتایج و بحث

اکسید تیتانیوم ،بیان ژنهای ( BBEشکل -2الف) ( STSشکل -2

تجزیه واریانس دادههای مربوط به میزان بیان ژنهای ،P6H ،STS

ب)( P6H ،شکل -2ج) و ( MSHشکل -2د) در هر سه اندام

 BBEو ( MSHجدول  )2آزمایش اول در اندام برگ اختالف

مامیران نسبت به شاهد افزایش معنیداری پیدا کرد و بیشترین

معنیداری را در سطوح احتمال پنج و یک درصد (،1/11

میزان افزایش بیان در مورد هر چهار ژن مورد مطالعه در اندام

 )P≥1/11در منابع تغییر غلظتهای نانودی اکسیدتیتانیوم ،مدت

ریشه مشاهده شد (شکل .)2

زمان پس از محلولپاشی ،اثر متقابل غلظتها × زمانها ،دوره
جدول  -1مشخصات آغازگرها برای بررسی بیان نسبی ژنهای مسیر بیوسنتز سنگوئینارین در مامیران کبیر با qRT-PCR
)ʹSequence (5ʹ-3

Enzyme

Accession
number

Gene

Amplicon
)length (bp

Tm
)(˚C

F: CTTCTTCAACTACGGCATGGG
R: TGCTAATGGTGCAATGGGTT

Stylopine synthase

KY550671

STS

199

18

methylstylopine 14- hydroxylase

KX646397

MSH

121

18

F: GTACCCAGCAGGACCATTGA
R: GCTCCCATCTCGTTGCATCT

KY595435

BBE

189

18

F: TGCCGAGAACCAAGGAAGAG
R: CCCAAGCTGTTTCCGAGTCT

Berberin Bridge Enzyme

KY783479

P6H

198

18

F: GCCCTGCCTTCACAATGAA

Protopine 6-hydroxylase

114

18

R: TCTTTCTAAGCTCGCGCCAA
F: GCGACGGTGTCTCACATACA
R: GCGGACAATTTCCCGTTCAG

Actin

XM_016623745
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جدول  -2تجزیه واریانس میزان بیان نسبی ژنهای مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین در برگ مامیران کبیر تحت محلولپاشی نانو دی اکسیدتیتانیوم در زمانهای مختلف.
درجه آزادی

منابع تغییر

()df

()S.O.V

میانگین مربعات
()MS
STS

P6H

BBE

MSH

غلظت نانوذره

1

**9/11

**11/91

**211/4

**98/1

زمان

2

**1/11

**8/14

**21/9

**2/9

**1/92

**2/21

**11/98

**1/91

**

ns

ns

غلظت × زمان

1

محلول پاشی

1

**

1/9

1/89

1/111

1/11

محلول پاشی × غلظت

1

**1/1

**1/91

**21/11

*1/21

محلول پاشی × زمان

2

**1/14

2/**98

**19/41

**1/91

غلظت × زمان× محلول پاشی

1

**1/9

**1/28

**9/82

**2/94

خطای آزمایش

92

1/111

1/114

1/111

1/189

1/98

8/91

1/12

9/1

CV %

 * ،nsو ** :بهترتیب اختالف غیرمعنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد ()P≥1/11 ،1/11

شکل  -2منحنی تغییرات بیان نسبی ژنهای الف)  ،BBEب)  ،STSج)  P6Hو د)  MSHدر اندامهای مختلف مامیران کبیر تحت غلظتهای مختلف نانو دی
اکسیدتیتانیوم.

بهعبارتی بیان ژنهای  P6H ،BBE ،STSو  MSHدر ریشه بیشتر

گیاهان خانواده خشخاش مانند ( P. somniferum

از ساقه و برگ بود .میزان تجمع رونوشتهای  STSو  P6Hدر

 )De Luka 1995و  )Rezaei et al. 2016( P. bracteatumبیان

ریشه نسبت به برگ و ساقه دو الی سه برابر و رونوشت ژنهای

ژنهای مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین در ریشه بیشتر از ساقه و

 BBEو  MSHدر ریشه چهار برابر ساقه بودند .بنابراین از

برگ است و این میتواند دلیلی بر تجمع بیشتر سنگوئینارین در

آنجاییکه رونوشت این ژنها بیشترین انباشتگی را در ریشه

ریشه گیاه مامیران باشد ( .)Facchini and De Luka 1995نتایج

مامیران دارند ،تائید کننده این مطلب است که در مامیران کبیر نیز

مطالعات مختلف در خشخاش و شقایق کالیفرنیا نیز نشان میدهند

همانند دیگر گیاهان دارای آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین و دیگر

که سنگوئینارین در ریشه این گیاهان تجمع مییابد که این بهدنبال

495
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تجمع مقادیر قابل مالحظهای از رونوشت ژنهای ( STS

اثرات نانومحرک دي اکسيد تيتانيوم بر الگوي بيان...
Verma

تحریک ژنهای  P6H ،STS ،BBEدر سوسپانسیون سلولی و

Beaudoin and ( MSH ،)Hagel et al. 2013( BBE ،)et al. 2014

گیاهچه  E. californicaو خشخاش در حضور الیستورهای

 )Facchini 2013و  )Blechert et al. 1995( P6Hاتفاق میافتد؛

زیستی ( Botyris Cinereaو مخمر) و محرکهای غیر زیستی

بنابراین ژنهای مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین دارای سیستم بیانی

(متیل جاسمونات) مبین تاثیرگذاری  elicitationدر بیان ژنهای

بافت اختصاصی ( )Tissue-specificمیباشند.

بیوسنزکننده آلکالوئیدها میباشد (

بر اساس مقایسه میانگین اثر متقابل ،ریشه در هر سه غلظت

)Dittrich and Kutchan 1991؛ که در توافق با چنین نتایجی،

مختلف نانودیاکسید تیتانیوم بهطوری معنیداری نسبت به سایر

تاثیرمثبت نانو دیاکسید تیتانیوم بر بیان این ژنها در مامیران نیز

میانگینها بیشترین میزان بیان را در هر چهار ژن مورد مطالعه

مشاهده شد و نیز مشخص میشود که میزان تجمع رونوشت

نشان داده و در کالس گروهبندی  b ،aو  cقرار گرفتند .از سوی

ژنهای مذکور در طی رشد و نمو تغییر میکنند .عالوه بر این،

دیگر با افزایش غلظت نانودی اکسید تیتانیوم از  111به 1111

افزایش بیان ژنهای مورد بررسی در پاسخ به  TiO2نشان از

میلیگرم در لیتر ،میزان افزایش بیان ژنهای مسیر سنگوئینارین

تنظیم مشترک این ژنها دارد.

بطئی و در مورد برخی ژنها و اندامها کاهش بیان (ژنهای

;Alcantara et al. 2005

BBE

(شکل -2الف) و ( STSشکل -2ب) در اندام ریشه و ژنهای

جدول  -1تجزیه واریانس میزان بیان نسبی ژنهای مسیر بیوسنتزی

( STSشکل -2ب) ،و ( MSHشکل -2د) در اندام ساقه) مشاهده

سنگوئینارین در اندامهای مختلف مامیران کبیر تحت محلولپاشی نانو

شد .از منحنیهای مشاهده شده (شکل  )2میتوان اینگونه
استنباط نمود که غلظتهای پائین و متوسط نانودیاکسید تیتانیوم
به عنوان شوکهای مناسب محرکی میتوانند موجب افزایش بیان

دیاکسید تیتانیوم.
منابع تغییر
()S.O.V

درجه

میانگین مربعات

آزادی

()MS

()df

ژنهای مسیر بیوسنتزی سنگوئینارین و به تبع آن افزایش سنتز

غلظت نانوذره

1

سنگوئینارین شود .در مجموع هر سه اندام مورد مطالعه ،غلظت

اندام گیاهی

2

غلظت × اندام

1

خطای آزمایش

11

 111میلی گرم در لیتر نانودی اکسید تیتانیوم بهترتیب موجب

STS
**

1/18

**

9/99

**

1/192

P6H
**

2/19

**

1/14

**

1/11

BBE
**

111/1

**

92/9

**

11/1

MSH
**
**

9/11

12/11

**

2/11

1/111

1/111

1/11

1/114

9/21

9/1

9/1

9/11

افزایش  111 ،11 ،11و  91درصدی در بیان ژنهای ،P6H ،STS

CV %

 BBEو  MSHنسبت به تیمار شاهد شد .در تایید نتایج

** :اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد (.)P≥1/11

بهدستآمده Facchini and Park )2003( ،افزایش میزان
آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین در کشت سلولی خشخاش که
با محرک قارچی القاء شده بود را در نتیجه فعال شدن تمام
ژنهای شناخته شده در بیوسنتز  S-reticulinو سنگوئینارین در
سطح رونویسی گزارش کردهاند .الزم به ذکر است که نقش مهم
 S-reticulinبهعنوان ترکیب حدواسط در نقطه انشعاب مرکزی در
بیوسنتز آلکالوئیدها مبین این است که تنظیم آنزیمهای نقطه
انشعاب مانند  BBEدارای نقشی کلیدی در کنترل و تجمع
سنگوئینارین در گیاهان مربوطه است (.)Facchini et al. 1996
همانگونه که از شکل  2نیز استنباط میشود کلیه ژنهای مورد

شکل  -1مقایسه میانگین و الگوی تغییرات بیان نسبی ژن  BBEدر برگ

بررسی در پاسخ به محرک تحریک شدند (هر چند غلظت محرک

مامیران کبیر تحت غلظتهای مختلف نانو دیاکسید تیتانیوم در زمانهای

در این مورد عاملی مهم و تاثیرگذار تلقی میشود) .القاء و

مختلف پس از محلولپاشی.
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بر اساس مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه غلظت نانوذره ×
مرحله محلولپاشی × زمان پس از محلولپاشی (شکل ،)1
بیشترین (گروه  )aمیزان بیان ژن  BBEدر اندام برگ در
ترکیبهای تیماری  211میلیگرم در لیتر نانودی اکسید تیتانیوم
در محلولپاشی اول و  24ساعت پس از محلولپاشی ،غلظت
 111میلیگرم در لیتر نانودی اکسید تیتانیوم در محلولپاشی اول و
 92ساعت پس از محلولپاشی ،و غلظت 1111میلیگرم در لیتر
نانودی اکسید تیتانیوم در محلولپاشی دوم و  48ساعت پس از
محلولپاشی مشاهده شد .روند تغییرات بیان ژن  BBEدر برگ
(شکل  )1نشان داد که در غلظت پائین نانودی اکسید تیتانیوم
( )211 mg.L-1بیشترین بیان در  24ساعت پس از محلول پاشی

شکل  -4مقایسه میانگین و الگوی تغییرات بیان نسبی ژن  STSدر برگ مامیران
کبیر تحت غلظتهای مختلف نانو دیاکسید تیتانیوم در زمانهای مختلف پس
از محلولاشی.

مشاهده شده و با گذشت زمان به  48و  92ساعت میزان بیان

مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه و روند تغییرات بیان ژن

بهطور معنیداری کاهش یافت .اما در غلظت باالی نانودی اکسید

در برگ در شکل  4نشان داده شدهاست .بیشترین (گروه  aو )b

STS

تیتانیوم ( )1111mg.L-1افزایش بیان تا  48ساعت پس از محلول

میزان بیان ژن  STSدر برگ در ترکیبهای تیماری  111میلیگرم

پاشیهای اول و دوم مشاهده شده و سپس روند کاهشی در 92

در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم در محلولپاشی اول در  48و 24

ساعت پس از محلول پاشی نشان داد .نتایج مقایسه میانگین بیان

ساعت پس از محلولپاشی و 1111میلی گرم نانودیاکسید

ژن  BBEدر اندام برگ نشان داد که زمانهای  24و  48ساعت

تیتانیوم در محلول پاشی اول و  48ساعت پس از محلولپاشی

نسبت به  92ساعت پس از محلولپاشی و غلظت  111میلیگرم

مشاهده شد .روند تغییرات بیان ژن  STSدر برگ (شکل  )4نشان

در لیتر نانودی اکسید تیتانیوم نسبت به سایر غلظتها و تیمار

داد که در هر سه غلظت نانودیاکسید تیتانیوم در هر دو مرحله

شاهد با اختالف معنیداری باعث افزایش بیان ژن  BBEشدند.

محلولپاشی میزان بیان از  24ساعت پس از محلولپاشی به سمت

این نتایج در توافق با مطالعه ( Alcantara et al. )2005مبنی بر

 92ساعت پس از محلول پاشی روند کاهشی معنیداری دارد.

تحریک بیان ژن  BBEدر خشخاش در پاسخ به محرک قارچی

نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  STSدر اندام برگ نشان داد که

 Botrytis cinereaمیباشد؛ بهطوریکه پس از حداکثر شدن میزان

محلول پاشی اول نسبت به محلول پاشی دوم ،زمانهای  24و 48

بیان ژن  BBEدر کشت سلولی خشخاش نسبت به نمونههای

ساعت نسبت به  92ساعت پس از محلولپاشی و غلظت 111

شاهد در  11ساعت پس از القاء ،روند نزولی در میزان بیان ژن

میلیگرم در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم نسبت به سایر غلظتها و

گزارش شدهاست .در مطالعهای مشابه در  E. californicaگزارش

تیمار شاهد با اختالف معنیداری باعث افزایش بیان ژن

شدهاست که میزان بیان  BBEپس از یک تاخیر ،در  11ساعت

شدند .در توافق با این نتایج ،میزان تجمع رونوشتهای  STSدر

پس از القاء با محرک قارچی به افزایش هفت برابری نسبت به

القاء  E. californicaبا متیل جاسمونات افزایش یافته است

شاهد رسید ( .)Dittrich and Kutchan 1991در آزمایش ()2015

(.)Ikezawa et al. 2007

 Khodayari et al.نیز حداکثر بیان ژن  BBEدر زمان  48ساعت

مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه و روند تغییرات بیان ژن

پس از القای نانودی اکسید تیتانیوم مشاهده شد.

STS

P6H

Liscombe and

در اندام برگ (شکل  )1نشان داد که بیشترین بیان ژن در

 )2007( Facchiniنیز حداکثر بیان ژن  BBEرا  11ساعت پس از

ترکیبهای تیماری 1111میلیگرم در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم در

BBE

محلولپاشی اول در  48ساعت پس از محلولپاشی و211

القای محرک گزارش کردند و اعالم نمودند که بیان ژن
میتواند متناسب با نوع و مقدار محرک متغیر باشد.
425

ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /4زمستان 9317

صدیقه فابریکی اورنگ و همکاران

اثرات نانومحرک دي اکسيد تيتانيوم بر الگوي بيان...

میلیگرم در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم در محلولپاشی دوم و 24

ژن  MSHاز  24ساعت پس از محلولپاشی به سمت  92ساعت

ساعت پس از محلولپاشی مشاهده شد.

پس از محلولپاشی شیب کمتری داشته و حتی در غلظت
1111میلیگرم در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم در محلولپاشی اول
در  92ساعت پس از محلولپاشی افزایش بیان معنیداری هم
نشان داد .نتایج مقایسه میانگین بیان ژن  MSHدر اندام برگ نشان
داد که محلولپاشی اول نسبت به محلولپاشی دوم بدون اختالف
معنیدار ،ولیکن زمانهای  24و  48ساعت نسبت به 92ساعت
پس از محلولپاشی و غلظت  1111میلیگرم در لیتر نانودیاکسید

شکل  -1مقایسه میانگین و الگوی تغییرات بیان نسبی ژن  P6Hدر برگ
مامیران کبیر تحت غلظتهای مختلف نانودیاکسید تیتانیوم در زمانهای
مختلف پس از محلولپاشی.

تیتانیوم نسبت به سایر غلظتها و تیمار شاهد با اختالف
معنیداری باعث افزایش بیان ژن  MSHشدهاند .در توافق با نتایج
این تحقیق ،در آزمایش ( Khodayari et al. )2015نیز در
سوسپانسیونهای ریشه و مریستم تیمار شده با نانودیاکسید
تیتانیوم تغییرات بیانی برای سایر ژنهای ( DIOX2 ،DBOXو
 )TYDC7مسیر سنتزی سنگوئینارین مشاهد شد .بهطوری که در
شش ساعت اول تمام ژنها افزایش بیان نسبت به شاهد را نشان
دادند و پس از گذشت  48ساعت کاهش معنیداری در بیان تمام
ژنها بهجز ژن  DBOXمشاهده شده و در  118ساعت تمام ژنها
بیان پایینتری در تیمار با نانودیاکسید تیتانیوم در مقایسه با تیمار
شاهد نشان دادند .همچنین در آزمایش این محققان مشخص شد

شکل  -1مقایسه میانگین و الگوی تغییرات بیان نسبی ژن  MSHدر برگ

در بازه زمانی صفر تا  118ساعت ،ژن  TYDC7کمترین تغییر بیان

مامیران کبیر تحت غلظتهای مختلف نانودیاکسید تیتانیوم در زمانهای

و ژن  BBEبیشترین تغییرات بیان را نشان دادند ،که این نتایج

مختلف پس از محلولپاشی.

همانند ژن  ،STSروند تغییرات بیان ژن  P6Hدر برگ (شکل )1
نشان داد که در هر سه غلظت نانودیاکسید تیتانیوم و هر دو
مرحله محلولپاشی میزان بیان از  24ساعت پس از محلول پاشی
به سمت  92ساعت پس از محلولپاشی روند کاهشی معنیداری
دارد .نتایج مقایسه میانگین برای بیان ژن  P6Hدر اندام برگ نشان
داد که محلول پاشی اول نسبت به محلول پاشی دوم ،زمان 24
ساعت نسبت به  48و  92ساعت پس از محلول پاشی و غلظت
 111میلیگرم در لیتر نانودیاکسید تیتانیوم نسبت به سایر
غلظتها و تیمار شاهد با اختالف معنیداری باعث افزایش بیان

همراستا با نتایج این آزمایش در حداکثر بودن واریانس بیان در
ژن  BBEدر اندام ریشه در فاصله زمانی صفر تا  92ساعت بود.
نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داد نانو ذراتی مانند
دیاکسید تیتانیوم میتواند بیان ژن آنزیمهای مسیر بیوسنتزی
آلکالویید سنگوئینارین در مامیران کبیر ()Chelidonium majus L.
را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش بیان این ژنها شود
بنابراین امید است اطالعات بهدست آمده بتواند در زمینه تالش
برای افزایش سنگوئینارین مفید واقع شود .البته با توجه به پیچیده
بودن مسیرهای بیوسنتزی آلکالوئیدها ،بررسی بیان ژن سایر
آنزیمها و نیز اثر متقابل آنها میتواند مورد توجه قرار گیرد.

ژن  P6Hشدند.
روند تغییرات بیان ژن  MSHدر اندام برگ (شکل  )1تا حدودی
با سه ژن دیگر متفاوت بوده و مشاهده شد که میزان کاهش بیان
ژنتیک نوین /دوره سیزدهم /شماره  /4زمستان 9317
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