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های تواند ابزاری ارزشمند برای شناسايی ژنها میها و متابوليتترکيبی پروفيل رونوشت تجزيه

رفتار  درک و فهم کلی درباره. کانديدای دخيل در تغيير ترکيب متابوليتی در يک سيستم بيولوژيکی باشد

رايط محيطی و درونی را در يک سيستم پيچيده امکان رديابی و پيگيری دقيق پاسخ يک موجود به ش

در اين تحقيق جهت بررسی ارتباط ميان ميزان بيان . آوردسطوح مختلف مولکولی و ژنتيکی فراهم می

-های کدئين و مورفين بهو ميزان متابوليت CORو  T6ODM ،CODMهای ی آنزيمهای کدکنندهژن

های مختلف گياه بالغ مورد ير در قسمتساز مسعنوان پيشها و تبائين بهعنوان محصوالت متناظر با آن

نشان داد  qRT-PCRبا استفاده از  T6ODMی بيان نسبی ژن نتايج حاصل از مطالعه. مطالعه قرار گرفت

ترين ميزان بيان بوده ترين ميزان بيان و در قسمت باالی ساقه دارای بيشاين ژن در ريشه دارای کم

ترين ميزان کم T6ODMيان مربوط به برگ و همانند ژن ترين ميزان ببيش CODMدر مورد ژن . است

ترين ميزان بيان را در برگ نشان ترين بيان را در باالی ساقه و کمبيش CORژن . بيان مربوط به ريشه بود

طور جالب توجهی به. ترين مقدار در برگ مشاهده شدترين مقدار در ريشه و کمدر مورد تبائين بيش. داد

ترين ميزان کدئين و مورفين در کپسول گياه بيش. ی گياه شناسايی نشدنددر ريشه کدئين و مورفين

های مختلف گيری شده در قسمترغم وجود هماهنگی در ميزان آلکالوئيدهای اندازهعلی. مشاهده شد

-های مختلف گياه تنظيم هماهنگی ديده نمیها و ميزان آلکالوئيدها در قسمتگياه، ميان ميزان رونوشت

ها که اگرچه ميزان آلکالوئيدهای کدئين و مورفين در کپسول گياه نسبت به بقيه بخشبه طوری. شود

تبائين به کدئين  کنندههای بيوسنتزی تبديلکننده آنزيمهای کدهای ژنزيادتر بود ولی ميزان رونوشت

ماال عوامل مولکولی، توان گفت که احتبنابراين می .ترين مقدار را نداشتو مورفين در کپسول بيش

های خاص بيوشيميايی و سلولی ديگری به غير از سطح رونوشت بر تجمع توليدات متابوليتی در بافت

 .باشندتاثيرگذار می

 

 های کلیدیواژه
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  مقدمه

آلکالوئیدها، گروه بسیار متنوعی از ترکیبات دارای وزن مولکولی 

ی هتروسیکلیک ر روی حلقهپایین هستند که دارای یک نیتروژن ب

نوع  12111شود که گیاهان حدود تخمین زده می. باشندخود می

ئیدها طبق کنند و این آلکالومختلف آلکالوئید تولید می

. شوندبندی میهایی تقسیمشان به گروهلت کربنیساختارهای اسک

شوند های گیاهی یافت میدرصد گونه 21الوئیدها تقریبا در آلک

(Ziegler and Facchini 2008.) 

های آلکالوئیدی، آلکالوئیدهای بنزیل ترین گروهیکی از مهم

ایزوکوئینولین بوده که گروه بزرگ و بسیار متنوعی از ترکیبات 

-میساختار مشخص و تعریف شده  2511ل بیش از طبیعی شام

، Papaveraceaeهای این آلکالوئیدها در خانواده. باشند

Ranunculaceae ،Berberiaceae ،Menispermaceae  و

Fumariaceae شوندتولید می (Fucchini 2001 .) خشخاش افیونی

(P. somniferum)  نوع مختلف از آلکالوئیدهای  111بیش از

ها مانند نماید که بسیاری از آنزوکوئینولین را تولید میبنزیل ای

 )+(، پاپاورین و (های دردفرونشاننده)مورفین و کدئین 

داروی ضد سرفه )، نوسکاپین (ایآرامبخش ماهیچه) توبوکورارین

حاظ دارویی از ل( عامل ضد میکروبی)و سنگوئینارین ( و تومور

کشت و  .(Hagel and Facchini 2013)باشند دارای اهمیت می

کار خشخاش افیونی جهت تولید تجاری مورفین و کدئین بخش 

. باشداورزی در بسیاری از نقاط دنیا میانداز کشمهمی از چشم

درصد از تولید جهانی خشخاش افیونی  31اگرچه نزدیک به 

صرف تولید غیر قانونی مورفین جهت سنتز هروئین از طریق یک 

 Facchini and Park)شود استیالسیون می اُ دی-ده ی اُواکنش سا

2003).   

بسته به کموتایپ مورد مطالعه فراوانترین آلکالوئیدها در شیرابه 

، نوسکاپین (مورفینان)خشخاش افیونی، مورفین، کدئین و تبائین 

. هستند( بنزیل ایزوکوئینولین)و پاپاورین ( فتالید ایزوکوئینولین)

سنگوئینارین و دی  ،ئیدها در ریشهدر مقابل فراوانترین آلکالو

 .Frick et al)باشند می( بنزو فنانتریدین)نگوئینارین هیدروس

2005 .) 

بیوسنتز بنزیل ایزوکوئینولین آلکالوئیدها با تبدیل تیروزین به 

ای از با شبکه) هیدروکسی فنیل استالدئید -4و  دوپامین

-آغاز می (وناورتوهیدروکسیالسیون و دآمیناسی دکربوکسیالسیون،

آالنین فنیل و دهیدروکسی ، تیروزیندکربوکسیالز تیروزین. دشو

 -4دوپامین و . کندهای مشابه خود تبدیل میرا به آمین

با  (NCS) سینتاز ید توسط نورکوکالرینهاستالد فنیل هیدروکسی

پیش ماده مرکزی برای )نورکوکالرین  -اسهم ترکیب شده تا 

 .را تولید کند( ها در گیاهانلین آلکالوئیده بنزیل ایزوکوئینوهم

واسط مرکزی  حداز  ،یزوکوئینولیناآلکالوئید بنزیل 2511تمام 

 نورکوکالرین با همکاری -اس. کنندنورکوکالرین عبور می -اس

، یک (CNMT) ترنسفرازمتیل -ان، (6OMT)ترنسفراز متیل -اُ-6

P450 هیدروکسیالز (CYP80B1) نسفرازارتمتیل -اُ-4 و 

(4OMT) هیدروکسیالسیون . دشومی رتیکولین تبدیل-اس به

اس نورکوکالرین به اس  حلقه آروماتیک شرکت کننده در تبدیل

 P450 (CYP80B1) اکسیژناز وابسته بهرتیکولین توسط مونو

-هیدروکسی-اس کوکالرین بهمتیل -ان-اسدر آن  شده وکاتالیز 

  .(Facchini et al. 1996a) شودمی تبدیل کوکالرینمتیل-ان

 سنگوئینارینرتیکولین یک نقطه انشعابی بین مسیرهای مورفین و 

رتیکولین نیز به اس های واسطه(. Allen et al. 2004) باشدمی

های دایمر ایزوکوئینولین آلکالوئیدهایی برای بنزیلمادهعنوان پیش

-نشعابی منتهیحقیقات بر مسیرهای اتبیشتر . کنندمی انجام وظیفه

 ،(سنگوئینارین مانند)شونده به آلکالوئیدهای بنزوفنانتریدین 

مورفین و  تبائین مانند)و مورفینان ( بربرین مانند)پروتوبربرین 

 اولین مرحله برای بیوسنتز آلکالوئید .استمتمرکز شده (کدئین

رتیکولین به اس  های بنزوفنانتریدین و پروتوبربرین شامل تبدیل

 Berberine(BBE) یمباشد که توسط آنزکولرین میاساس 

Bridge Enzyme گیردصورت می (Facchini et al. 1996a .)

اس نیازمند تبدیل ی سنگوئینارین، بیوسنتز آلکالوئید بنزوفنانتریدین

در انتهای این شاخه،  .استیلوپین استاس اسکولرین به 

 ن توسطهیدروسنگوئینارین به سنگوئیناریاکسیداسیون دی

(DBOX)Dihydro Benzophenanthridine Oxidase   که یک

 .Facchini et al) گیردباشد صورت میولی میزآنزیم سیتو

1996a.) 

 ولیزآنزیم سیتودر مسیر انشعابی آلکالوئیدهای مورفینان، 

(SOR)salutaridine: NADPH 7-oxidoreductase در  ، موجود

-اس -7لوتاریدین را به سا ،P. bracteatumو  افیونی خشخاش
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 سالوتاریدینول به تبائیناس  7تبدیل . کنداحیا می سالوتاریدینول

 acetyl coenzyme A:salutaridinol-7-O-(SAT)  با آنزیم

acetyltransferase تبائین در صنایع داروسازی به  .شودکاتالیز می

لید کدئینون از تبائین تو .آسانی قابلیت تبدیل به کدئین را دارد

-می زداییمتیلبرای تولید مورفین  ،به کدئیناز احیا شده و پس 

تبدیل تبائین به مورفین از دو (. Facchini et al. 1996a)شود 

 در مسیر اول تبائین توسط آنزیم. گیردمسیر مجزا صورت می

(T6ODM) thebaine -6-O- demethylase  به نئوپینون تبدیل

-دبخودی به کدئینون تبدیل میشده و سپس نئوپینون به طور خو

کدئینون را به کدئین   codeinone reductase(COR)آنزیم . شود

  -codeine -Oده و متعاقبا کدئین توسط آنزیمکرتبدیل 

demethylase (CODM) در مسیر . به مورفین تبدیل می شود

  codeine -O- demethylase (CODM) دوم، تبائین توسط آنزیم

  -thebaine -6-Oیل شده و این ماده توسط به اوریپاوین تبد

demethylase  (T6ODM) سپس در . شودبه مورفینون تبدیل می

به  codeinone reductase (COR) ی آخر مورفینون توسطمرحله

 (. and Fucchini 2010 Hagel)شود مورفین تبدیل می

تواند ابزاری میها ها و متابولیتترکیبی پروفیل رونوشت تجزیه

های کاندیدای دخیل در تغییر ترکیب ارزشمند برای شناسایی ژن

درک و فهم کلی . متابولیتی در یک سیستم بیولوژیکی باشد

ی رفتار یک سیستم پیچیده امکان ردیابی و پیگیری دقیق درباره

پاسخ یک موجود به شرایط محیطی و درونی را در سطوح 

-Urbanczyk) آوردمختلف مولکولی و ژنتیکی فراهم می

Wochniak et al. 2003). بولومیکی و در دسترس بودن منابع متا

ها فرصت جدیدی را برای پژوهش بر ژنومیکی مختص به گونه

خشخاش افیونی به  روی بیوسنتز و تنظیم متابولیسم آلکالوئید در

  (.Zulak et al. 2007) استوجود آورده

های بیان ژن بررسی ارتباط میان میزانی حاضر جهت در مطالعه

و میزان  CORو  T6ODM ،CODMهای ی آنزیمکد کننده

ها های کدئین و مورفین به عنوان محصوالت متناظر با آنمتابولیت

های مختلف گیاه بالغ ساز مسیر در قسمتو تبائین به عنوان پیش

 . قرار گرفت بررسیمورد 

 

  هامواد و روش

 مواد گیاهی

تایپ محلی در استان فارس ک کمواز ی P. somniferumبذرهای 

درصد  41بستر مورد استفاده برای کشت بذرها شامل . هیه شدت

بذرها بر . درصد خاک رس بود 21درصد کوکوپیت و  41پرلیت، 

بار  ها هر هفته یکروی بستر اشباع از آب کشت و آبیاری آن

 . شدانجام 

 بردارینمونه

 1132م فروردین ماه سال برداری از گیاهان بالغ در تاریخ دهنمونه

های گیاهی بالفاصله در نیتروژن مایع منجمد و نمونه. شدانجام 

 . شدندمنتقل گراد درجه سانتی -11سپس به فریزر 

 cDNAو ساخت رشته اول  RNAاستخراج 

ی ادغام کردن استفاده شد به طوری از شیوه RNAبرای استخراج 

ی های مورد مطالعهمتهر کدام از قساز  یکسانکه مقدار تقریبا 

مقداری از پودر . گیاه بالغ توزین و در ازت مایع کوبیده شدند پنج

و مابقی جهت استخراج  RNAهمگن شده برای استخراج 

های مورد مطالعه شامل قسمت. آلکالوئید مورد استفاده قرار گرفت

متر سانتی دو)، قسمت پایین ساقه (متر انتهاییسه سانتی)ریشه 

متر سانتی دو)، باالی ساقه (دو برگ انتهایی)، برگ (ز طوقهباالتر ا

استخراج با . ، کپسول و محتویات درون کپسول بودند(زیر کپسول

و طبق دستورالعمل  P-BIOZOLاستفاده از محلول استخراج 

سپس تیمار با آنزیم . شدانجام  (BIO FLUX)شرکت سازنده 

DNase  طبق دستورالعمل شرکتFermentas حذف آلودگی  برای

ساخت رشته اول . ژنومی صورت گرفت DNAاحتمالی به 

cDNA  با استفاده از آغازگرهای الیگوdT  و آنزیم رونوشت بردار

 . انجام شد Fermentasمعکوس ساخت شرکت 

 طراحی آغازگرها

از  CORو  T6ODM ،CODMهای ی ژنهای کدکنندهابتدا توالی

آغازگرها با استفاده از کسب و طراحی  NCBIپایگاه اطالعاتی 

در . انجام شد Primer 3و  Primer Questخط افزارهای برنرم

-ها، آغازگرهای پیشنهادی با استفاده از نرممورد هرکدام از ژن

از نظر  Oligo Calculatorو  Oligo Analyzerافزارهای برخط 

-Heteroو  Hairpin ،Self- Dimer)های مهم دارا بودن ویژگی

Dimer )زمون شدند و بهترین جفت آغازگر جهت اطمینان از آ
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 Primerافزار بر خطاختصاصی بودن برای ژن مورد نظر در نرم

Blast آغازگرهای مورد استفاده  توالی .مورد ارزیابی قرار گرفت

 .استارائه شده 1در جدول 

 
 qRT-PCRتوالی آغازگرهای مورد استفاده برای انجام  -1جدول

 (5ʹ-1ʹ) آغازگر توالی نام آغازگر

T6ODM-F AAAACTCCCAGTGCCTCTCA 
T6ODM-R ACCCTTAATCTCGGCTGCTT 
CODM-F TTGTGCTTAAATTTCGTGGATGAC 
CODM-R TGATTACATCACTTGACCCAAACAG 

COR-F TTGATTGGGAACTAACGGCAGAAG 
COR-R TGAAAGGTCCAGTCGGTGATAACA 

 

PCR زمان واقعی کمی 

که  Solis BioDyneت از کیت شرک qRT-PCRجهت انجام 

شرایط  .شداست استفاده  Eva Greenدارای رنگ فلئورسنت 

عمل ها و غلظت واکنشگرها طبق دستورالدمایی و زمانی چرخه

 Rotor-Geneها در دستگاه واکنش. شرکت سازنده تنظیم شد

 . با سه تکرار تکنیکی انجام شد Qiagenساخت شرکت  6000

 استخراج آلکالوئید

گیاهی حاصل از پنج گیاه در شرایط خال و سرما،  مابقی پودر

گرم از پودر خشک شده گیاهی میلی 111سپس به . خشک شد

دمای ها در تیوبو  شددرصد اضافه  71لیتر اتانول یک میلی

تگاه سونیکاتور همگن ی دسگراد به وسیلهچهار درجه سانتی

 های همگن شده برای مدت یک دقیقه با حداکثرنمونه. شدند

دور  14111گراد و سرعت ورتکس و در دمای چهار درجه سانتی

از مایع رویی برای . دقیقه سانترفیوژ شدند 11در دقیقه برای مدت 

 .شدگیری میزان آلکالوئیدها استفاده اندازه

 گیری آلکالوئیدهااندازه

 Ion Mobilityگیری میزان آلکالوئیدها از دستگاه به منظور اندازه

Spectrometer-200  ساخت شرکتTOF Tech Pars استفاده شد. 

است با  (GC) اساس کار این دستگاه مشابه کروماتوگرافی گازی

این تفاوت که نمونه تزریق شده به دستگاه پس از تبخیر یونیزه 

ای حاوی گاز حرکت داده ها در یک ستون لولهشده و سپس یون

در راه از  های متفاوت حرکت کرده وها با سرعتیون. شوندمی

ستون از دو قسمت اصلی ناحیه یونش و ناحیه . شوندهم جدا می

تشکیل شده که توسط یک شبکه به نام شاتر ( دریفت)رانش 

نمونه مورد تجزیه پس از تبخیر به همراه . اندگرید از هم جدا شده

گاز حامل وارد ناحیه یونش شده و در آنجا با استفاده از ولتاژ باال 

ها به دلیل وجود میدان الکتریکی به سمت یون. دشوباردار می

ها به ناحیه کنند اما شاتر گرید مانع نفوذ آنکلکتور حرکت می

شاتر گرید از دو سری نوار فلزی موازی با هم . شودرانش می

است که با اعمال یک پالس الکتریکی به آنها در یک تشکیل شده

-ه ناحیه رانش وارد میها بای از یونلحظه کوتاه باز شده و دسته

ها در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی به سمت یون. شوند

تر حرکت های سبک و کوچک سریعیون. کنندکلکتور حرکت می

های سنگین و حجیم رسند اما یونکرده و زودتر به کلکتور می

های مختلف در طی بدین ترتیب یون. رسنددیرتر به کلکتور می

ها به کلکتور برخورد هر دسته از یون. شوندحرکت از هم جدا می

کند که تقویت شده و بر حسب یک سیگنال الکتریکی ایجاد می

بدین ترتیب یک طیف تحرک یونی حاصل . شودزمان رسم می

دهنده نوع ماده شود که مشابه کروماتوگرام، محل هر قله نشانمی

اساس شناسایی . و شدت آن، متناسب با غلظت گونه است

ها در گیری سرعت حرکت یونها در این تکنیک بر اندازهلکولمو

ها در میدان به خاصیت سرعت یون. میدان الکتریکی استوار است

تحرک یونی بستگی دارد که خود تابع جرم، اندازه و شکل یون 

  .   است

های مورفین، کدئین و تبائین از شرکت تولید مواد اولیه داستاندار

برای رسم منحنی استاندارد، غلظت .یه شدندته( تماد)دارو پخش 

یک میکرولیتر از هرکدام از  های مختلف از استانداردها تهیه و

گیری برای اندازه. ها با سه تکرار به دستگاه تزریق شدغلظت

آلکالوئیدها نیز یک میکرولیتر از مایع رویی با سه تکرار به دستگاه 

 . شدتزریق 

 های دادهتجزیه

افزار ها با استفاده از نرمن ژنهای حاصل از بیادهی داتجزیه

REST 2009 ها نسبت به اندام برگ سنجیده و بیان هر کدام از ژن

 SASافزارگیری آلکالوئیدها با نرمهای حاصل از اندازهداده .شد

9.1.3 Portable برای رسم نمودارها از . مورد تجزیه قرار گرفتند

 . شدده استفا Excel 2007افزار نرم
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  نتایج و بحث

نسبت ( 1شکل) T6ODM  ی بیان نسبی ژننتایج حاصل از مطالعه

ترین میزان دهد که این ژن در ریشه دارای کمنشان میبه برگ 

. استترین میزان بیان بودهبیان و در قسمت باالی ساقه دارای بیش

میان  T6ODMدهد که از نظر بیان ژن همچنین نمودار نشان می

ترتیب میزان بیان . داری وجود داردها اختالفات معنیاندام یتمام

باالی : ترین به صورتترین به کمبیش از T6ODMنسبی ژن 

 .  ساقه، پایین ساقه،برگ، کپسول، بذر و ریشه بود

 
های در اندام CORو  T6ODM ،CODMهای میزان تغییرات بیان ژن -1شکل

 .Pل و محتوای کپسول در گیاه بالغ ریشه، پایین ساقه، باالی ساقه، کپسو

somniferum ی گیری شده به وسیلهاندازهqRT-PCR .ها نسبت گیریاندازه

-به عنوان کنترل داخلی استفاده شده ELF1αاز ژن . اندبه اندام برگ انجام شده

 .است
 

ترین میزان بیان مربوط به بیش (1شکل) CODM در مورد ژن

ترین میزان بیان مربوط به ریشه کم T6ODMبرگ و همانند ژن 

های گیاهی مورد نیز میان تمامی بخش CODM در مورد ژن. بود

ترتیب میزان بیان نسبی . داری وجود داشتمطالعه اختالف معنی

صورت برگ، کپسول، بذر، ترین بهترین به کماز بیش CODMژن 

 . باالی ساقه، پایین ساقه و ریشه بود

ترین بیان را در باالی ساقه و کم ترینبیش( 1شکل) CORژن 

میان ریشه و پایین ساقه، ریشه و . میزان بیان را در برگ نشان داد

داری کپسول، ریشه و بذر و همچنین کپسول و بذر اختالف معنی

ترتیب میزان بیان این ژن از . مشاهده نشد CORاز نظر بیان ژن 

اقه، ریشه، صورت باالی ساقه، پایین سترین بهترین به کمبیش

 .بذر، کپسول و برگ بود

میکروگرم در گرم  14)ترین مقدار در ریشه در مورد تبائین بیش

میکروگرم در گرم  15/1)ترین مقدار در برگ و کم( وزن خشک

تنها بین  ،از نظر میزان تبائین. (2جدول ) مشاهده شد( وزن خشک

. باالی ساقه و کپسول اختالف معنی داری دیده نشد قسمت

ترین به های مختلف گیاه از بیشرتیب میزان تبائین در قسمتت

ترین مربوط به ریشه، کپسول، باالی ساقه، پایین ساقه، بذر و کم

 .برگ بود

 
گیری شده بر حسب میکروگرم در گرم میزان آلکالوئیدهای اندازه -2جدول

 وزن خشک

 مورفین کدئین تبائین بخش گیاهی

 1 1 11/14 ریشه

 21/251 11/34 14/11 پایین ساقه

 64/212 13/123 14/1 برگ 

 61/411 16/151 17/53 باالی ساقه

 44/411 74/117 26/67 کپسول

 41/111 15/67 47/26 بذر
 

 شکل) ی گیاه شناسایی نشدبه طور جالب توجهی کدئین در ریشه

دار ظر میزان کدئین دارای اختالف معنیبرگ و پایین ساقه از ن. (2

ترین میزان کدئین در کپسول گیاه و معادل بیش. (2شکل ) نبودند

ترتیب . (2جدول ) میکروگرم در گرم وزن خشک بود 7/117

های مختلف گیاه ترین در قسمتترین به کممیزان کدئین از بیش

 صورت کپسول، باالی ساقه، برگ، پایین ساقه، بذر و ریشه بودبه

 . (2شکل )

ی گیاه شناسایی نشد و ریشههمانند کدئین، مورفین نیز در 

 44/411)ترین میزان مورفین در کپسول گیاه همچنین بیش

 یبترت. (2جدول )شد مشاهده ( میکروگرم در گرم وزن خشک

یاه مختلف گ یهادر قسمت ینتربه کم ترینیشاز ب مورفین یزانم

کپسول، باالی ساقه، بذر، برگ،  به صورت تقریبا شبیه به کدئین و

مورفین میان از نظر میزان . (2شکل ) ه و ریشه بودپایین ساق

 داری وجود داشتهای گیاه اختالفات معنیتمامی قسمت

 .(2شکل)

 باالیی از یدرجه شوددیده می 2که در شکل طور  همان

و  هماهنگی میان میزان تبائین به عنوان پیش ساز کدئین و مورفین

با . های مختلف گیاه وجود داردمیزان کدئین و مورفین در قسمت

-به نظر می CODMو  T6ODMهای توجه به نمودارهای بیان ژن

رسد که میزان باالی تبائین در ریشه و در عوض عدم شناسایی 

پایین بودن  تواند به دلیلو مورفین در این اندام گیاهی می کدئین
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که باعث تجمع  در ریشه بوده CODMو  T6ODMهای بیان ژن

گر گیاه های دیدر عوض در قسمت. شوددر ریشه می تبائین

و تولید   CORو   T6ODM ،CODMهای احتماال به دلیل بیان ژن

ها ها برای کاتالیز کردن واکنشبا آنهای بیوسنتزی متناظر آنزیم

تر از همواره میزان مورفین بیش از کدئین و میزان کدئین بیش

 Allen et al(2008) و  .Larkin et al(2007) در مطالعه .تبائین بود

های مختلف لکالوئیدهای مورفینان را در قسمتنیز که میزان آ 

گیری کرده بود مشاهده شد که همواره میزان کدئین گیاه اندازه

همچنین در  .بیش از تبائین و میزان مورفین بیش از کدئین بود

ده در گیاه شاهد تیمار نش  Hagel and Facchini(2010)ی مطالعه

و  T6ODM ،CODMهای ی ژنکنندههای خاموشبا سازه

DIOX2 تر تر از کدئین و میزان کدئین بیشنیز میزان مورفین بیش

میان  زیادیهمچنین به جز در مورد بذر، هماهنگی . از تبائین بود

سازهای مورفین و میزان میزان کدئین به عنوان یکی از پیش

ود دارد به طوری که های مختلف گیاه وجمورفین در قسمت

با میزان کدئین در آن  میزان مورفین تولیدی در هر بخش گیاه

 . متناسب بود

 
های میزان تغییرات آلکالوئیدهای تبائین، کدئین و مورفین در اندام -2شکل

 .Pریشه، پایین ساقه، برگ، باالی ساقه، کپسول و محتوای کپسول در گیاه بالغ 

somniferum یوسیلهه بهگیری شداندازهIon Mobility Spectrometry 
 

 گیری شدهرغم وجود هماهنگی در میزان آلکالوئیدهای اندازهعلی

و میزان  هامختلف گیاه، میان میزان رونوشتهای در قسمت

ظیم هماهنگی دیده های مختلف گیاه تنآلکالوئیدها در قسمت

و به طوری که اگرچه میزان آلکالوئیدهای کدئین . شودنمی

ها زیادتر بود ولی مورفین در کپسول گیاه نسبت به بقیه بخش

های بیوسنتزی تبدیل های کد کننده آنزیمهای ژنمیزان رونوشت

ی تبائین به کدئین و مورفین در کپسول بیشترین مقدار را کننده

باالترین میزان  CORو  T6ODMدر مورد دو ژن . نداشت

باالترین  CODMرد ژن رونوشت در قسمت باالی ساقه و در مو

-در کل مشاهده می. میزان رونوشت در برگ گیاه وجود داشت

مجموع قسمت ) گیاه  های ژنی در ساقهشود که میزان رونوشت

بنابراین . باشندتر میها فراواننسبت به بقیه قسمت( باال و پایین

های دیگر ه آلکالوئیدهای مورد نظر در قسمترود کاحتمال می

بیوسنتز . ندشود شده و سپس به کپسول منتقل گیاه تولی

ساقه و ریشه خشخاش افیونی بسیار باالتر بوده و  آلکالوئیدها در

شوند که کپسول منتقل می ها به همراه التکس بهآلکالوئیدهای آن

های اختصاصی بیوسنتز آلکالوئیدهای آنزیم دهد فعالیتنشان می

 Gerardy and) باشدل میر ساقه و ریشه بیشتر از کپسومورفینان د

Zenk 1993a,b.)  

میزان آلکالوئیدهای گروه مورفین طی سه مرحله بذر، رویشی و 

بعد از گلدهی در گیاه خشخاش مورد مطالعه قرار گرفت و 

مشاهده شد که میزان هر سه آلکالوئید مروفین، کدئین و تبائین در 

ی هوایی به هاها و هم در انداممرحله بعد از گلدهی هم در ریشه

مراتب بیشتر از مقدار آن در مراحل اولیه رشد و بذرها بود ولی 

های در مجموع میزان هر سه آلکالوئبد مورد بررسی در اندام

 .Omidi et al) هوایی باالتر از میزان آنها در ریشه گزارش شد

2012.)  

های ژنی کد حقیق ذکر شده است که تجمع رونوشتدر چندین ت

های بیوسنتزی به تجمع مکانی از آنزیم ی برخیکننده

ل باشند که البته استثناهای قابآلکالوئیدهای خاص مرتبط می

 fucchini and De Luca) توجهی در این موارد وجود دارد

1994,1995; Fucchini et al. 1996a; Huang and kutchan 

های ژن در تحقیقات دیگری نشان داده شد که رونوشت (.2000

TYDC ،BBE  وCYP80B1 الیسیتوری یا ایجاد  در پاسخ به تیمار

ع سنگوئینارین ای که از نظر زمانی سازگار با تجمزخم به شیوه

 Fucchini et al. 1996a,b; Huang and) شونداست القا می

kutchan 2000.) 

 ،TYDC) های مربوط به هشت ژنتجمع القایی و نموی رونوشت

6OMT،CNMT ،CYP80B1 ،4OMT ،BBE ،SAT ، COR،MLP 

افیونی مورد مطالعه  مرتبط با بیوسنتز آلکالوئیدها در خشخاش (
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های هر هشت آنزیم که رونوشت ژن قرار گرفت و مشاهده شد

شوند ولی به طور های گیاهی یافت میبیوسنتزی در تمامی اندام

های گل بیشترین و در ها در ساقه و جوانهکلی سطح رونوشت

در  .(Facchini and Park 2003) اشتر را دبرگ کمترین مقدا

در سطوح متوسط تا زیاد  CNMTو  6OMTهای ریشه رونوشت

 در ریشه پایین است 4OMTوجود دارد در حالی که سطح 

(Facchini and Park 2003) .های تجمع مکانی رونوشت

CYP80B1 ،BBE ،SAT  وCOR  مشابه و بیشترین سطح آنها به

ی آنها سطح هدر مطالع. ی گل و ریشه بودهترتیب در ساقه، جوان

ترین مقدار را داشت ولی در ریشه بیش TYDCنهایی رونوشت 

که   .Unterlinner et al(1999)با نتایج  CORها در مورد نتایج آن

اقه و برگ نشان دادند را در ریشه، س CORسطح پایین رونوشت 

-ها نشان میاوتاین تف (Facchini and Park 2003) متفاوت بود

های مختلف تواند در واریتهها میدهد که سطح برخی از رونوشت

-های خاص مینی متفاوت بوده یا اینکه بیان ژنخشخاش افیو

تاثیر قرار ی عوامل محیطی و شرایط رشد تحتوسیلهه تواند ب

ذکر کردند که قادر به ردیابی   .Facchini et al(1996a) .گیرند

 Marianneای خشخاش افیونی رقم هدر برگ BBEرونوشت 

رونوشت   Facchini and Park(2003)ی در مطالعهنبودند ولی 

BBE  به فراوانی در برگ یافت شد که این نتیجه با نتایج

(2000)Huang and kutchan   که از یک رقم متفاوت خشخاش

های ردیابی رونوشت. افیونی استفاده کرده بودند همخوانی داشت

های هوایی به دور از انتظار است به دلیل اینکه اندامدر  BBEژنی 

 fucchini and De)یابد گوئینارین غالبا در ریشه تجمع میسن

Luca 1995 .) توان گفت که احتماال عوامل مولکولی، میبنابراین

بیوشیمیایی و سلولی دیگری به غیر از سطح رونوشت بر تجمع 

اگرچه  .باشندثیرگذار میهای خاص تاتولیدات متابولیتی در بافت

ها در خشخاش های بیوسنتز آلکالوئیدها و تجمع آنبرخی از جنبه

د ولی نتایج به دست شوکامال در سطح رونویسی کنترل میافیونی 

ای از عوامل دهد که تنظیم کل مسیر توسط مجموعهآمده نشان می

 Facchini) شودپیچیده مولکولی، بیوشیمیایی و سلولی کنترل می

and Park 2003 .) 

ه توزیع بافتی و زمانی آلکالوئیدها در خشخاش افیونی مورد مطالع

های هوایی قرار گرفت و مشاهده شد که میزان مورفین در اندام

ز کشت افزایش قابل توجهی نشان پس ا 11تا  51بین روزهای 

دهی شروع شده و با نمو این افزایش در طول دوره ساقه. دهدمی

هر دوی این . باشدپسول مرتبط میاز آن تشکیل کساقه و پس 

ای از التیسیفر هستند که حضور ی گستردهها دارای شبکهبافت

بین  .باشدمیها با تشکیل آلکالوئیدهای مورفینان مرتبط آن

از کشت میزان باالیی از مورفین و به میزان  پس 15تا  11روزهای 

ها میزان آنین زمان کمتری کدئین در ریشه وجود دارد و پس از ا

احتماال این افزایش و کاهش با تغییرات  .یابدبه شدت کاهش می

نموی در ریشه مرتبط باشد چون منشعب شدن ریشه در همین 

ن و کدئین بین کاهش مورفیممکن است  .استان مشاهده شدهزم

های بافت با افزایش در محتوای آلکالوئیدی 51تا  41روزهای 

ممکن است افزایش در محتوای  همچنین .یی مرتبط باشدهوا

ایی با انتقال از ریشه به اندام هوایی یا وآلکالوئیدی اندام ه

اضمحالل در محل ریشه و بیوسنتز مورفین و کدئین در اندام 

ترین میزان مورفین در ریشه گیاه در روز بیش. هوایی مرتبط باشد

 گزارش شد در گرم بافت تر گیاهمیکروگرم  111و به میزان  امسی

(Williams and Ellis 1989.) 
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ombined analysis of transcript and metabolite profiling data presents a new and meaningful 

approach in the identification of candidate genes for changing the metabolic composition of a 

biological system. Holistic understanding of the biological behavior of a complex system enables 

the careful tracking of the response of an organism to conditional perturbations at different molecular and 

genetic levels. The availability of species with specific genomic and metabolomics resources creates new 

opportunities to investigate the biosynthesis and regulation of alkaloid metabolism in opium poppy. The 

relationship between expression of genes which encode Thebaine-6-O-demethylase, Codeine-O-

demethylase and Codeine Reductase enzymes and the amount of codeine and morphine as corresponding 

products, and thebaine as precursor of the pathway in different parts of adult plants were studied. The 

results for T6ODM showed the lowest expression in roots and the highest in the upper part of the stems. 

The lowest and highest levels of transcripts for CODM were observed in roots and leaves, respectively. 

Leaves and upper part of stem had the lowest and highest level of COR transcripts. The predominant 

alkaloid of roots was thebaine and leaves had the lowest amount of thebaine. Surprisingly, although 

morphine and codeine were not detected in the roots, while, capsules had the highest amount of the 

metabolites. Despite of coordination between alkaloids rates in different parts of plants, coordinate 

regulation among transcript levels and morphinan alkaloids rates were not observed. Although, capsules 

had the maximum levels of codeine and morphine, the levels of transcripts encoded biosynthetic enzymes 

which convert thebaine into codeine and morphine were not at maximum levels. Therefore presumably 

molecular, biochemical and cellular factors other than the transcript level affect the accumulation of 

metabolites in specific tissues.  
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