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کنجد ( )Sesamum indicum L.به دليل توليد ترکيبات ليگنانی از جمله سزامين و سزامول دارای
اهميت ويژهای است .سزامين از دسته ليگنانهای فوروفوران است که در گياهان آوندی و بهويژه
گونه کنجد وجود دارد .سزامين بهدليل دارا بودن اثرات بيولوژيکی سودمند در پستانداران مورد
توجه زيادی قرار گرفته است .در سالهای اخير تالشهای زيادی برای شناسايی ژنهای دخيل

واژههای کلیدی

در مسير بيوسنتزی سزامين انجام شده است .در اين پژوهش تاثير دو اليسيتور نيتراتنقره و

الیسیتور

نانوذرات روی بر ميزان بيان ژن کليدی دخيل در بيوسنتز سزامين ،CYP81Q1 ،در کشت

بیان ژن
سزامین

سوسپانسيون سلولی کنجد بررسی شد .برای اين منظور اليسيتورهای نيتراتنقره و نانوذرات روی با
غلظتهای  0/3 ،0/53و  9ميلیگرم در ليتر بهطور جداگانه در کشت سوسپانسيون سلولی  91روزه
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کنجد اعمال شدند و نمونهبرداری در چهار بازه زمانی صفر 1 ،5 ،و  54ساعت پس از تيمار صورت

کنجد

گرفت .از نمونه های سلولی منجمد شده با نيتروژن مايع برای تعيين سطح بيان ژن با روش qRT-

CYP81Q1

 PCRاستفاده شد .براساس نتايج اين تحقيق ژن  CYP81Q1بيشترين سطح بيان را در تيمار حاوی
سلولهای تيمار شده با  0/3و  9ميلیگرم در ليتر نيتراتنقره بهترتيب در  54و  1ساعت بعد از
اعمال اليسيتور به حداکثر رسيد .ميزان بيان ژن کليدی دخيل در توليد ليگنان سزامين در همه
نمونههای تيمار شده با اليسيتورها افزايش يافت .براساس نتايج اين پژوهش ميزان افزايش بيان اين
ژن به طور عمده به مقدار اليسيتورهای اعمال شده و بازه زمانی بعد از اعمال آن بستگی دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6

 0/53ميلیگرم در ليتر نانو ذره روی و  1ساعت بعد از اعمال اليسيتور داشت .بيان اين ژن در

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

مقدمه

فاطمه دهقاننیری و همکاران

سزامینسینتاز ( )Siانجام میشود .براساس نتایج پژوهشگران ،بیان

لیگنانها از ترکیبات عمده خانواده فیتواستروژنها هستند که در

ژن  CYP81Q1طی توسعه دانه باعث تجمع سزامین میشود

گیاهان یافت میشوند .این ترکیبات که در گیاهان وجود دارند،

(( )Ono et al. 2006شکل .)1

شبیه هورمون استروژن بوده و خاصیت ضد اکسیدشدگی دارند.
لیگنانهای گیاهی مواد پلیفنلی نسبتاً سادهای هستند که از
فنیلآالنین مشتق میشوند و در گیاهان بهعنوان یک خط دفاع
شیمیایی عمل و از گیاه در برابر حشرات ،میکروبها و حتی
گیاهان دیگر محافظت میکنند .سطح لیگنان در بدن و کاهش
احتمال بروز بیماریهایی چون سرطان پستان و تخمدان ،پوکی
استخوان و بیماریهای قلبی و عروقی رابطه مستقیمی را نشان
میدهند .همچنین لیگنانها در کاهش خطر ابتال به سرطانهای
تیروئید و آندومتر ،کاهش خطر ابتال به سرطانهای پروستات و
کولون و حفاظت سلولهای کبدی در مقابل آسیبهای اکسیداتیو
تأثیر دارند .در بین منابع گیاهی خوراکی ،دانه کتان دارای باالترین
میزان لیگنان است .سایر منابع عمده لیگنان تخم کدو ،دانه کنجد،
غالت و چای جزء غذاهای با سطح متوسط تا خوب لیگنان
میباشند ( .)Ionkova 2007دانههای کنجد حاوی مقادیر قابل
توجهی لیگنان هستند .سزامین و سزامولین دو ماده منحصر بهفرد

شکل  -1مسیر بیوسنتز سزامین و سزامولین ()Ono et al. 2006

از گروه فیبرهای غذایی لیگنان هستند که در کنجد یافت میشوند
گیاهی و حاوی اسیدهای چرب دارای چند پیوند دوگانه،

علم و فناوری نانو هستند و خواص جالب توجه آنها باعث شده

اسیداولئیک ،لینولئیک ،پالمتیک ،استئاریک ،ویتامین  Eو لیستین

است کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع شیمیایی ،پزشکی،

است .روغن کنجد ،بهدلیل مرغوبیت زیاد ،بو و مزه مطبوع ،ملکه

دارویی ،الکترونیک و کشاورزی برای افزایش متابولیتهای ثانویه

روغنها است و این ویژگیها بهدلیل وجود سزامین در آن است

گیاهان و بهعنوان عوامل ضد میکروبی داشته باشند (

که یک آنتیاکسیدان طبیعی محسوب میشود و مقاومت روغن را

 .)2012; Rasouli et al. 2020نانوذرات نقره یکی از در

در برابر اکسیداسیون باال میبرد .ژن کلیدی در مسیر تولید سزامین

دسترسترین و مهمترین انواع نانوذرات هستند که عالوه بر اثر

ژن  CYP81Q1است (.)Ono et al. 2006

الیسیتوری بهعنوان عوامل ضد باکتری نیز شناخته و استفاده

براساس گزارش پژوهشگران سزامین یک لیگنان فوروفوران است

میشوند (.)Zarayneh et al. 2018; Rasouli 2019

که با تشکیل دو پل متیلندیاکسی از پایپریتول و پینورزینول سنتز

در پژوهش حاضر برای بررسی میزان بیان ژن  CYP81Q1از

میشود .پینورزینول اولین لیگنان مسیر سنتز سزامین است که با

روش  Quantitative Real Time PCRاستفاده شد .یکی از

تشکیل پل متیلندیاکسی به پینورزینول تبدیل و با ایجادیک پل

روشهای نمایش دادههای  qRT-PCRروش  CTمقایسهای است

متیلندیاکسی دیگر به سزامین تبدیل میشود .کاتالیز این ترکیب

که بهعنوان روش  )Fold Change( FCشناخته میشود .از این

توسط دو آنزیم سیتوکروم  ،P450پایپریتولسینتاز ( )Srو

روش برای بررسی بیان ژن در نمونههای مختلف در مقایسه با
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( .)Ashakumary et al. 1999روغن کنجد از بهترین روغنهای

نانوذرات ،ذراتی با ابعاد  1تا  111نانومتر و رایجترین عناصر در
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چاودار ،سویا ،بروکلی و لوبیا هستند .میوهها و سبزیها ،پوسته
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نمونه شاهد استفاده میشود .در این روش ،نرمالسازی دادههای

 .)et al. 2016برای بهدست آوردن منحنی رشد ،وزن تر و خشک

CT

سلولها اندازهگیری شد .هر دو روز یک بار و به مدت  31روز،

ژن مرجع صورت میگیرد ( Δ)ΔCTو  ΔCTهر نمونه با

ΔCT

تمام محتوای ارلن از صافی عبور داده شد و وزن تر و وزن

شاهد کالیبره میشود و یا بهعبارتی بهصورت  –ΔΔCTیا

log 2

خشک سلولها بعد از قرار گرفتن در دمای اتاق به مدت یک

 CTمربوط به نمونههای مختلف و نمونه شاهد با استفاده از

 FCبیان میشود ( .)Wong and Medrano 2005کشت

شبانه روز یادداشتبرداری شد.

سوسپانسیون سلولی ،ابزار بیولوژیکی مناسبی برای افزایش

بهمنظور تحریک افزایش بیان ژن  ،CYP81Q1مسئول سنتز

متابولیتهای ثانویه است .در این کشت میتوان از الیسیتورهای

سزامین ،از الیسیتورهای نانوذرات روی و نیتراتنقره در محیط

مختلف زیستی و غیرزیستی برای تحریک تولید متابولیتهای

سوسپانسیون سلولی کنجد استفاده شد .سوسپانسیون سلولی در

ثانویه و افزایش آنها استفاده کرد .هدف از این پژوهش بررسی

روز هجدهم (فاز نمایی رشد) تحت تیمار الیسیتورها با

تاثیر الیسیتور نانوذرات روی و نیتراتنقره ( 41نمونه و  3تکرار)

غلظتهای  1/5 ،1/45و  1میلیگرم در لیتر قرار گرفت.

بر میزان بیان ژن  CYP81Q1بهعنوان ژن کلیدی دخیل در سنتز

نمونهبرداری در  1بازه زمانی (صفر 9 ،4 ،و  41ساعت) انجام شد

سزامین در کشت سوسپانسیون سلولی بهینه شده کنجد با استفاده

و میزان بیان ژن  CYP81Q1با روش  qRT-PCRمورد بررسی

از روش  qRT-PCRبود.

قرار گرفت .آزمایش تحریک سوسپانسیون برای هر تیمار در سه
تکرار انجام شد (.)Heidari far and Dehghan Nayeri 2015
استخراج  RNAبا روش ترایزول ( )Sigma, USAانجام

شد.

دانه کنجد رقم کرج  1از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و

( )Thermo nanodrop1000, USتعیین و مقداردو میکروگرم از

بذر کرج تهیه شد .در این مطالعه از محیط کشت موراشیگ و

آن جهت تیمار با  (Fermentas,Germany( DNaseІاستفاده شد.

اسکوگ ( )Murashige and Skoog, 1962( )MSبهعنوان محیط

سنتز ( cDNAبـا  RNA 1111ng/μlتیمـار شـده بـا آنـزیم

کشت پایه جهت کشت دانه و تولید گیاهچه درون شیشهای،

 )DNaseІبا آنزیم ترانسکریپتاز معکوس و طبق دستورالعمل

کالوسزایی و ایجاد سوسپانسیون سلولی استفاده شد .دانههای

صورت گرفت cDNA .بهدست آمده بهعنوان رشته الگو برای

کنجد پس از ضدعفونی در شیشههای حاوی محیط  MSفاقد

تکثیر قطعات موردنظر استفاده شد .جهت اطمینان از درستی سنتز

هورمون و حاوی  31گرم در لیتر ساکارز ( )pH 5/9کشت شدند

 cDNAبا استفاده از آغازگر ژن ( 18S rRNAژن خانهدار یا

و برای جوانهزنی به مدت  3روز در تاریکی نگهداری و سپس به

مرجع) واکنش  PCRانجام و تأیید شد .آغازگرهای

روشنایی و  9ساعت تاریکی انتقال یافتند .برای تولید کالوس از

اساس توالیهای موجود ژنها در بانک  NCBIو با استفاده از

هیپوکوتیل بهعنوان ریزنمونه و محیط  MSفاقد هورمون و حاوی

نرمافزار  Oligo5طراحی شدند (جدول  .)1درستی آغازگرهای

 31گرم در لیتر ساکارز ( )pH 5/9استفاده شد .کالوسهای نرم و

طراحی شده از لحاظ عدم اتصال غیراختصاصی و دایمر آغازگر،

ترد انتخاب و پس از انتقال به محیط مایع  MSبا

با استفاده از بالست و در کل ژنوم مورد تأیید قرار گرفت .جهت

هورمونهای  BAPبا غلظت  1/1میلیگرم در لیتر و  NAAبا

مقایسه میزان بیان ژن ،واکنش  qRT-PCRبرای همه نمونهها در 3

غلظت  3میلیگرم در لیتر سوسپانسیون پر تراکمی تولید شد.

تکرار با استفاده از معرف ( SYBR greenشرکت تاکارای ژاپن)

ارلنهای حاوی سوسپانسیون سلولی روی شیکر با سرعت 131

انجام و از دستگاه ترمال سایکلر ( ROTOR Gene Qساخت

دور در دقیقه و دمای  42 ± 4درجه سانتیگراد در تاریکی قرار
گرفتند

( Heidari far and Dehghan Nayeri 2015; Amanelahy

شرکت کیاژن) استفاده شد .واکنشها در میکروپلیتهای 81
چاهکی ،در حجم نهایی  41میکرولیتر و در  11چرخه انجام شد.
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اتاق کشت با درجه حرارت  45 ± 4 ºCو دوره نوری  11ساعت

الیگونوکلئوتیدی جهت انجام واکنش  PCRو  qRT-PCRبر
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مواد و روشها

غلظت نمونـههای  RNAپس از استخراج ،بهوسـیله نـانودراپ
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جدول  -1اطالعات مربوط به آغازگرهای ژن جهت واکنش Real Time PCR
اندازه قطعه تکثیر شده )(bp
118

121

% GC

)Tm (ºC

11

25/1

51

11/8

F- TCTCGCTCTCACCTTCGCC
R- CTGGGAGAAGTCGTATAGTG

15

15/8

15

11/1

F- TCTTAGTTGGTGGAGCGATT
R- GAACATCTAAGGGCATCACA

توالی آغازگرها)'F/R (5'-3

نام ژن
CYP81Q1

18S rRNA

دادههای  CTبهدست آمده بهصورت  –ΔΔCTیا  log 2 FCبیان

و اثر متقابل غلظت در زمان روی بیان ژن  CYP81Q1معنیدار

شد و از ژن  18S rRNAبرای نرمالسازی دادهها استفاده شد.

شد ولی اثر زمان معنیدار نشد .با توجه به دادههای حاصل از

همچنین تجزیه و تحلیلهای آماری با نرمافزار  SPSSانجام شد.

 QRT-PCRژن  CYP81Q1در غلظتهای مختلف نیتراتنقره
بیان شده است .بیشترین میزان بیان ژن در سطح یک میلیگرم در
لیتر نیتراتنقره دو ساعت پس از اعمال تیمار مشاهده شد و نیز

نتایج
برای بهدست آوردن زمان مناسب جهت بازکشت سوسپانسیون
سلولی و نیز زمان مناسب برای اعمال الیسیتورها ،منحنی رشد

غلظت  1/45میلیگرم در لیتر نیتراتنقره ،به مدت  9ساعت پس
از اعمال تیمار مقدار کمی افزایش بیان ژن را نشان داد.

سلولی برای محیطهای حاوی  1/1میلیگرم در لیتر  BAPو سه
میلیگرم در لیتر  NAAرسم شد (شکل  .)4براساس منحنی رشد
پایان یافته و سلولها وارد فاز سکون و سپس فاز مرگ شدند.
بنابراین الیسیتورها جهت عملکرد بهتر در روز هجدهم (دارای
بیشترین میزان تکثیر سلولی) به سوسپانسیون سلولی اضافه شدند.
جهت افزایش بیان ژن  ،CYP81Q1از الیسیتورهای نانوذرات روی
و نیتراتنقره در محیط کشت سوسپانسیون سلولی کنجد استفاده

شکل  -4منحنی رشد سلولها در محیط حاوی  1/1میلیگرم در لیتر  BAPو
سه میلیگرم در لیتر NAA

شد .برای این منظور تیمارهای با غلظت  1/5 ،1/45و  1میلیگرم
در لیتر در روز هجدهم در کشت سوسپانسیون سلولی اعمال و
نمونهبرداری در  1بازه زمانی (صفر 9 ،4 ،و  41ساعت) انجام
شد .جهت بررسی کیفیت  RNAاستخراجی (عدم خردشدگی

شکل  RNA -3استخراج شده از نمونههای تیمار شده با نانوذرات با روش

 RNAو مشاهده باندهای ریبوزومی) الکتروفورز نمونهها روی

فنل-کلروفرم روی ژل آگارز ( 1/5 )W/Vدرصد ،شامل تیمارهای  -1شاهد

28S

 -4غلظت  1/45میلیگرم در لیتر زمان صفر  -3غلظت  1/5میلیگرم در لیتر

ژل آگار ( 1/5 )W/Vدرصد انجام شد که وجود دو باند

زمان صفر  -1غلظت  1میلیگرم در لیتر زمان صفر  -5غلظت  1/45میلیگرم
در لیتر زمان  4ساعت  -1غلظت  1/5میلیگرم در لیتر زمان  4ساعت -2

مطلوب  RNAاست (شکل .)3

غلظت  1میلیگرم در لیتر زمان  4ساعت  -9غلظت  1/45میلیگرم در لیتر

بررسی بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای مختلف نیتراتنقره و

زمان  9ساعت  -8غلظت  1/5میلیگرم در لیتر زمان  9ساعت  -11غلظت 1

نانوذرات روی با روش

QRT-PCR

براساس نتایج مقایسه میانگین دادهها جهت بررسی اثر زمان و
غلظتهای مختلف نیتراتنقره بر بیان ژن  ،CYP81Q1اثر غلظت
303
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میلیگرم در لیتر زمان  9ساعت  -11غلظت  1/45میلیگرم در لیتر زمان 41
ساعت  -14غلظت  1/5میلیگرم در لیتر زمان  41ساعت  -13غلظت 1
میلیگرم در لیتر زمان  41ساعت.
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 rRNAو  18S rRNAو عدم کشیدگی باندها نشاندهنده کیفیت
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بهدست آمده ،در کشت سلولی کنجد در روز بیستم فاز لگاریتمی

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

فاطمه دهقاننیری و همکاران

کمترین میزان بیان ژن مربوط به تیمارهای  1/45میلیگرم در لیتر

نشد (شکل  .)1در بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تیمار

نیتراتنقره ،مدت  4ساعت و نیز  1/5میلیگرم در لیتر نیتراتنقره

نانوذرات روی بر بیان ژن  CYP81Q1بدون در نظر گرفتن زمان،

و مدت  41ساعت پس از اعمال تیمار بود (شکل  .)1برای

همه تیمارها افزایش بیان ژن را نسبت به شاهد نشان دادند و

الیسیتور نانوذرات روی بیشترین میزان بیان ژن  CYP81Q1در

بیشترین میزان بیان ژن در غلظت  1/5میلیگرم در لیتر نانوذرات

غلظت  1/45میلیگرم در لیتر ،مدت  9ساعت و کمترین میزان

روی بهدست آمد .براساس نتایج مقایسه میانگین اثر غلظت بر

بیان این ژن در غلظت  1/5میلیگرم در لیتر ،مدت  4و  41ساعت

بیان ژن ،با اعمال  1میلیگرم در لیتر الیسیتور نانوذرات روی

بعد از اعمال الیسیتور تعیین شد (شکل .)5

میزان بیان ژن نسبت به غلظتهای  1/45و  1/5میلیگرم در لیتر
کاهش یافت (شکل .)2

شکل  -1میزان بیان ژن  CYP81Q1در غلظتها و زمانهای مختلف الیسیتور
شکل  -1سطح بیان ژن  CYP81Q1در غلظتهای مختلف الیسیتور
نیتراتنقره

شکل  -5میزان بیان ژن  CYP81Q1در غلظتها و زمانهای مختلف الیسیتور

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-05-24

نیتراتنقره با استفاده از روش qRT-PCR

نانوذرات روی با استفاده از روش qRT-PCR

شکل  -2بیان ژن  CYP81Q1در غلظتهای مختلف الیسیتور نانوذره روی

بررسی اثر غلظتهای مختلف الیسیتور نیتراتنقره بر بیان ژن
الیسیتور در غلظتهای  1/5 ،1/45و  1میلیگرم در لیتر به
سوسپانسیون سلولی کنجد باعث افزایش بیان ژن

CYP81Q1

نسبت به بیان آن در نمونه شاهد شد .بیشترین تغییر در بیان این
ژن در غلظت  1/5میلیگرم در لیتر نیتراتنقره است و بین
غلظتهای  1/45و  1میلیگرم در لیتر اختالف معنیداری مشاهده

بدون در نظر گرفتن غلظت الیسیتور نیتراتنقره ،میزان بیان ژن دو
ساعت بعد از اعمال این الیسیتور کاهش و دوباره پس از  9و 41
ساعت روند افزایشی پیدا کرد .همانطور که در شکل  9مشاهده
میشود بین دو زمان  9و  41ساعت پس از اعمال الیسیتور
نیتراتنقره اختالف معنیدار در تغییر بیان ژن نسبت به زمان صفر
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 CYP81Q1نشان داد که بدون در نظر گرفتن زمان ،افزودن این

نتایج مقایسه میانگین اثر زمان بر بیان ژن  CYP81Q1نشان داد

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

فاطمه دهقاننیری و همکاران

مشاهده نشد (شکل  .)9نتایج مقایسه میانگین اثر زمان بر بیان ژن

غلظت معنیدار و اثر الیسیتور ،اثر متقابل الیسیتور در زمان،

 CYP81Q1نشان داد بدون در نظر گرفتن غلظت الیسیتور

الیسیتور در غلظت و اثر سهجانبه الیسیتور در زمان در غلظت

نانوذرات روی ،دو ساعت بعد ازاعمال الیسیتور این ژن بیشترین

معنیدار نشده است.

میزان بیان را داشت .اعمال الیسیتور نانوذرات روی در بازههای

در مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت نانوذرات روی در زمان،

زمانی  9و  41ساعت باعث افزایش بیان ژن  CYP81Q1در

بیشترین تغییر در میزان بیان ژن در بازه زمانی دو ساعت بعد از

مقایسه با نمونه شاهد و کاهش بیان ژن نسبت به زمان دو ساعت

اعمال  1/45و  9ساعت در غلظت  1میلیگرم در لیتر الیسیتور

شده است .بین دو زمان  9و  41ساعت اختالف معنیدار در تغییر

نانوذرات روی حاصل شد .اعمال الیسیتور در غلظتها و

بیان ژن مشاهده نشد (شکل .)8

زمانهای مختلف باعث افزایش بیان ژن  CYP81Q1نسبت به
نمونه شاهد شد (شکل .)11

شکل  -9بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای زمانی مختلف نیتراتنقره

ژن CYP81Q1

شکل  -8بیان ژن  CYP81Q1در تیمارهای زمانی مختلف نانوذرات روی

] [ Downloaded from mg.genetics.ir on 2022-05-24

شکل  -11مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت نیتراتنقره در زمان بر سطح بیان

بحث
داد که بیشترین تغییر در بیان ژن ،در بازه زمانی  41ساعت بعد از

CYP81Q1

اعمال  1/5میلیگرم در لیتر و  1میلیگرم در لیتر پس از  9ساعت
الیسیتور تعیین شد و کمترین میزان بیان ژن در بازه زمانی 41
ساعت بعد از اعمال  1/45میلیگرم در لیتر الیسیتور نیتراتنقره
مشاهده شد (شکل  .)11در مقایسه میانگین دادهها جهت بررسی
اثر زمان و غلظتهای مختلف نانوذرات روی بر بیان ژن
 CYP81Q1مشخص شد که اثر زمان ،غلظت و اثر متقابل زمان در
390
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بررسی تاثیر الیسیتورهای نیتراتنقره و نانوذرات روی بر میزان
بیان ژن

CYP81Q1

لیگنانها گروه بزرگی از متابولیتهای ثانویه گیاهان و دارای
اثرات زیستی فراوان در پستانداران شامل فعالیتهای ضد سرطانی
و آنتیاکسیدانی هستند .سزامین فراوانترین لیگنان فورفوران در

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6

بررسی اثر متقابل غلظتهای مختلف نیتراتنقره در زمان نشان

شکل  -11مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت نانوروی در زمان بر سطح بیان ژن

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

فاطمه دهقاننیری و همکاران

دانه کنجد است که توسط آنزیم سیتوکروم  P450ژن

ثانویه گیاهی از ارزش اقتصادی و همچنین ارزش افزوده بسیار

روز بیستم به بعد وارد فاز سکون و مرگ میشوند .از آنجاکه

باالیی برخوردار هستند .سنتز شیمیایی این متابولیتها معموال

الیسیتورها در روز هجدهم اعمال شدند و با توجه به اینکه

پیچیده و پر هزینه است بنابراین تولید متابولیتها با روشهای

افزایش بیان ژن تا  41ساعت بعد از اعمال الیسیتور یعنی روز

مختلف زیست فناوری از جمله کشت سلولی گیاه روش

نوزدهم اتفاق افتاده است ،میتوان نتیجه گرفت بهترین زمان برای

جایگزین و سودمند است .دستورزی محیطهای کشت سلولی با

اعمال الیسیتور جهت تحریک تولید سزامین ،زمان قبل از وارد

استفاده ازالیسیتورها یکی از راهکارهای مهم جهت القای

شدن سلولها به فاز سکون است.

متابولیسم ثانویه و افزایش تولید متابولیتهای ارزشمند است.

بررسی غلظتهای مختلف نیتراتنقره و نانوذرات روی بر بیان

لیگنانها جزء متابولیتهای ثانویه با اهمیت و دارای فعالیتهای

ژن  CYP81Q1نشان داد که صرفنظر از زمان ،بیشترین تغییر در

ضد سرطانی و آنتیاکسیدانی در پستانداران هستند .از آنجاییکه

بیان این ژن در غلظت  1/5میلیگرم در لیتر هر دو الیسیتور

سنتز شیمیایی این مواد پیچیده و پرهزینه است و با توجه به اینکه

بهدست آمد .در بررسی اثر متقابل غلظت در زمان بیشترین تغییر

کشت سوسپانسیون سلولی بسیاری از گیاهان از جمله برنج،

در میزان بیان ژن برای الیسیتور نیتراتنقره ،بعد از اعمال تیمار

مریمگلی و  Forsythiaبرای سنتز متابولیتهای ثانویه نتیجه مثبت

 1/5میلیگرم در لیتر  41 /ساعت و تیمار  1میلیگرم در لیتر 9 /

داشته ،میتوان گفت که کشت سوسپانسیون سلولی کنجد نیز

ساعت و برای الیسیتور نانوذرات روی تیمار  1/45میلیگرم در

ابزاری مفید برای تولید لیگنان سزامین است .همچنین بهدلیل

لیتر 4 /ساعت و یک میلیگرم در لیتر  9 /ساعت تعیین شد .تیمار

اینکه اثر محرکهای متفاوت در کشت سوسپانسیون سلولی

یک میلیگرم در لیتر  9 /ساعت در هر دو الیسیتور باعث افزایش

گیاهان اثر مثبت در سنتز متابولیتهای ثانویه داشته ،میتوان نتیجه

بیان ژن  CYP81Q1شد و در مقایسه ،تیمار با الیسیتور نیتراتنقره

گرفت که میتوان از محرکهای متفاوت در کشت سوسپانسیون

در غلظت و زمان مذکور افزایش بیان بیشتری داشته است .تیمار

سلولی کنجد برای افزایش احتمالی سنتز متابولیت ثانویه سزامین

 1/45میلیگرم در لیتر  9 /ساعت بعد از اعمال الیسیتورهای

استفاده کرد.

نیترات نقره و نانوذرات روی باعث افزایش بیان ژن شد .همچنین

در این تحقیق اثر الیسیتورهای نیتراتنقره و نانوذرات روی بر

کمترین میزان بیان ژن برای هر دو الیسیتور در بازه زمانی 41

سطح بیان ژن کلیدی  CYP81Q1دخیل در بیوسنتز سزامین در

ساعت بعد از اعمال  1/5میلیگرم در لیتر الیسیتور تعیین شد .در

کشت سوسپانسیون سلولی کنجد در سه سطح  1/5 ،1/45و 1

بیشتر غلظتها و بازههای زمانی تیمارهای مختلف نیتراتنقره و

میلیگرم در لیتر و در چهار بازه زمانی صفر 9 ،4 ،و  41ساعت

نانوذرات روی ،افزایش بیان ژن CYP81Q1نسبت به نمونه شاهد

بررسی شد .نتایج الکتروفورز و اسپکتروفتومتری نشاندهنده

مشاهده شد .بنابراین با توجه به اینکه این ژن از ژنهای اصلی

کیفیت و کمیت خوب  RNAبود (شکل  .)3میزان بیان ژن مؤثر

مسیر سنتز سزامین است میتوان گفت که به احتمال زیاد با اعمال

در سنتز سزامین بهوسیله دستگاه  Real Timeاندازهگیری شد.

این الیسیتور بیان این ژن و تولید لیگنان سزامین افزایش مییابد

بهمنظور کاهش خطا آزمایش سه مرتبه تکرار شد .با توجه به

(شکلهای  1تا  .)11در پژوهشهای متعددی تاثیر الیسیتورهای

CYP81Q1

مختلف بر بیان ژن  CYP81Q1مطالعه شده است .براساس

در غلظتهای متفاوت نیتراتنقره و نانوذرات روی مشاهده شد

گزارشی تاثیر غلظتهای  1/5 ،1/45و  1میلیگرم در لیتر

که در تمام سطوح مختلف الیسیتورها ،ژن مورد نظر بیان شده

نانوذرات کبالت در سوسپانسیون سلولی کنجد بر میزان بیان ژن

است.

 CYP81Q1بررسی و بیشترین میزان بیان این ژن در غلظت 1/5

دادههای حاصل از  qRT-PCRجهت بررسی بیان ژن

میلیگرم در لیتر نانو ذرات کبالت  41ساعت بعد از اعمال
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از پیش ماده پینورزینول تولید میشود (شکل  .)1متابولیتهای

هجدهم تا بیستم سلولها در مرحله رشد لگاریتمی هستند و از

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6

CYP81Q1

با توجه به منحنی رشد سلولها (شکل  )4در بازه زمانی روز

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

الیسیتور تعیین شده است (

فاطمه دهقاننیری و همکاران

Heidari far and Dehghan Nayeri

براساس نتایج پژوهشهای قبلی ،غلظتهای مختلف نقره و مس

 .)2015در مطالعه حاضر نیز بیان ژن  ،CYP81Q1طی  41ساعت

بر بیان ژن فالونسینتاز 1و آنتیاکسیدانهای گیاهچههای  41روزه

بعد از اعمال  1/5میلیگرم در لیتر نیتراتنقره به حداکثر رسید و

زیره سبز اثربخش هستند .نتایج آنها بیانگر افزایش معنیدار ژن

بعبارتی نقره اثری مشابه کبالت بر بیان این ژن داشت.

فالونسینتاز 1در حضور غلظتهای  45و  51میکروموالر نقره

پژوهشگران بیوسنتز لیگنان را در کشت سوسپانسیون سلولی

نسبت به نمونه شاهد بود که با افزایش غلظت تا  111میکروموالر

 Forsythiaبرای بهبود تولید آن بررسی کردند .این گیاهان لیگنان

بیان ژن کاهش داشت ،همچنین بیان ژن در گیاهچههای تیمار

متایرزینول را از پیش ماده پینورزینول از طریق کاتالیز

شده با محرک مس نیز در مقایسه با نمونه شاهد افزایش نشان داد.

سکوئیزوالرسیرزینول-

از آنجائیکه در این تحقیق غلظتهای متفاوت نیتراتنقره بر بیان

دهیدروژناز تولید میکنند .آنها کشت سوسپانسیون سلولی را از

ژن اثرات متفاوتی داشتند بهطوریکه در حضور غلظتهای  45و

برگهای  Forsythia koreanaتهیه کردند و متوجه شدند که بیان

 51میکروموالر نقره بیان ژن افزایش داشته و با افزایش غلظت،

پینورزینول/الریسرزینولرودکتاز

و

ضعیف پینورزینول/الریسرزینولردکتاز و سکوئیزوالرسیرزینول-

بیان ژن کاهش داشت میتوان نتیجه گرفت اثر غلظتهای بهکار

دهیدروژناز باعث حذف کامل متایرزینول و تجمع  41برابری

رفته و همچنین زمان بهکار بردن الیسیتور بر بیان ژن دارای اهمیت

پینورزینول شد .بهعالوه بیان همزمان  CYP81Q1و

PLR-RNAi

میباشد (.)Yousefi et al. 2015

لیگنان سزامین است (.)Jung et al. 2009

مقدار تولید این ماده در سوسپانسیون سلولی درمنه از غلظتهای

بررسی تاثیر الیسیتورها شامل نیتراتنقره و نانوذرات روی بر

 4/5 ،1/45و  5میلیگرم در لیتر نانوکبالت و  11 ،5و  15میلیگرم

میزان بیان سایر ژنها

در لیتر نانو کیتوزان در چهار بازه زمانی  19 ،41 ،9و  24ساعت

یونهای فلزی نظیر نیکل ،کبالت ،روی و منگنز با وجود

استفاده شد .بیشترین میزان تولید آرتمیزنین در تیمار  5میلیگرم

مسمومیتزا بودن در غلظتهای باال برای تنظیم فعالیت بسیاری

در لیتر نانوکبالت و بعد از  41ساعت حاصل شد .در تیمار فوق،

از آنزیمها ضروری هستند .تغییر غلظت میکروالمنتها روشی

تولید آرتمیزنین نسبت به نمونه شاهد  4/45برابر افزایش داشت.

برای افزایش محصوالت متابولیتهای ثانویه در کشت سلولی

نتیجه اینکه تاثیر الیسیتورها به نوع آنها بستگی دارد بهطوریکه

است ( .)Ahmadikhah 2011در تحقیقات انجام شده فلزاتی مانند

یک الیسیتور ممکن است در غلظت پایین و الیسیتور دیگر در

کبالت ،نیکل ،آهن و نقره باعث تحریک تولید دامنه وسیعی از

غلظتی باالتر مؤثر باشد (.)Ghasemi et al. 2015

متابولیتهای ثانویه در گیاهان میشوند (.)Mithöfer et al. 2004

مسیر بیوسنتز فنیلپروپانوئیدها مسئول فراهم کردن پیشمادههای

پژوهشگران تأثیر پنج نانوذره مس ،کبالت ،آهن ،منگنز و مولیبدن

الزم برای سنتز لیگنینها ،لیگنانها ،فالوونوئیدها و برخی

را در تولید بتاالنین و رشد سوسپانسیون سلولی گیاه چغندرقند

ترکیبات دیگر است .این مسیر از مسیر اسیدشیکمیک (مسیر

( )Beta vulgarisبررسی کردند .براساس نتایج ،با افزایش کبالت

بیوسنتزی اسیدهایآمینه حلقوی مانند فنیلآالنین و تیروزین) و

از  1میکروموالر به  5میکروموالر میتوان بتاالنین را تا  11درصد

مسیر اسیدمالونیک شروع میشود .فنیلآالنین آمونیالیاز ()PAL

افزایش داد (بیشترین میزان افزایش متابولیت) اما غلظتهای باالی

آنزیم حدواسط بین متابولیسم اولیه و ثانوی در گیاهان و اولین

کبالت ( 11تا  41میکروموالر) باعث افزایش متابولیت و رشد

آنزیم کلیدی و تعیین کننده در ابتدای مسیر تولید فنیلپروپانوئیدها

سلولی نشد ( .)Trejo-Tapia et al. 2001این نتیجه مشابه نتیجه

است ( .)Bahabadi and Sharifi 2013در پژوهشی تاثیر الیسیتور

حاصل از پژوهش حاضر است که بهجای استفاده از غلظتهای

اسیدسالیسیلیک در غلظتهای  1/5 ،1/1و  1و پیش ماده

باال باید زمان تیماردهی را افزایش داد.

فنیلآالنین در غلظت  1/1میلیگرم در لیتر روی میزان بیان ژن
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داد که سوسپانسیون سلولی ابزاری امیدبخش برای تولید پیش ماده

بیان ژنهای کلیدی مسیر بیوسنتزی آرتمیزنین  SQSو  DBR2و

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6

تولید سزامین را به اندازه پینورزینول افزایش داد .این نتایج نشان

برای بررسی تاثیر الیسیتور نانوکبالت و نانوکیتوزان روی میزان

بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير...

فاطمه دهقاننیری و همکاران

 CYP81Q1در همه نمونههای تیمار شده با اسیدسالیسیلیک و

غلظت یک میلیگرم در لیتر نانوذرات روی در بازه زمانی 9

فنیلآالنین افزایش یافت .بیشترین افزایش بیان مربوط به غلظت

ساعت بود ( .)Rezaee et al. 2017در پژوهش حاضر نیز

یک میلیگرم در لیتر اسیدسالیسیلیک در بازه زمانی  24ساعت و

نانوذرات روی در زمان  9ساعت ولی در غلظتی کمتر (1/45

 1/1میلیگرم در لیتر فنیلآالنین در بازه زمانی  24ساعت بود .این

میلیگرم در لیتر) بیشترین تاثیر را بر میزان بیان ژن داشتند .غلظت

الیسیتورهای غیرزیستی باعث افزایش بیان  CYP81Q1و احتماالً

موثر الیسیتور به نوع گونه گیاهی بستگی دارد ،بهطوریکه غلظتی

افزایش سزامین میشوند ( .)Amanelahy et al. 2016براساس

از الیسیتور که در یک گیاه اثر تحریکی دارد ،ممکن است در گیاه

نتایج گزارشی بیان ژن فنیلآالنینآمونیالیاز ،که در بسیاری از

دیگر اثر نداشته باشد .بهعنوان مثال ،غلظت باالی الیسیتور قارچی

مسیرهای تولید متابولیتها نقش دارد ،تحت تیمار هورمون

( 51میلیگرم در لیتر) در کشت سلول سرخدار ()Taxus baccata

متیلجاسمونات در گیاه بابا آدم نشان داده است که

منجر به بیشترین میزان مرگ سلولها و کمترین میزان تاکسول

متیلجاسمونات نیز مثل اسیدسالیسیلیک بهعنوان الیسیتور

شده است ،در حالیکه غلظت پایین آن ( 45میلیگرم در لیتر)

غیرزیستی کارآمد با تاثیر بر بیان ژن فنیلآالنینآمونیالیاز احتماالً

منجر به تولید بیشترین میزان تاکسول و کمترین میزان مرگ و میر

موجب افزایش ترکیبات پلی فنول در این گیاه میشود

سلولها شده است ( .)Bahabadi and Sharifi 2013همچنین

(.)Gholamian et al. 2018

غلظت یک درصد ( )v/vالیسیتورهای قارچی در کشت سلول

اثر نانوذرات نقره و نانو دیاکسیدتیتانیوم بر تغییر بیان ژنهای

کتان سفید ( )Linum albumبیشترین تاثیر افزایشی بر میزان

دخیل در مسیر بیوسنتزی متابولیت سنگوئینازین در محیط کشت

لیگنانهای پودوفیلوتوکسین و الریسیرزینول را در این گیاه

سوسپانسیون سلولی دو ریز نمونه حاصل از مریستم ساقه و ریشه

داشتند (.)Bahabadi et al. 2011

در پنج بازه زمانی مورد مطالعه قرار گرفته است .طبق نتایج

نتیجه کلی این پژوهش نشان میدهد که تاثیر الیسیتور نیتراتنقره

حاصل ،تمام ژنهای مورد مطالعه بیشترین تغییرات بیانی را در

بر میزان بیان ژن  CYP81Q1با افزایش زمان اعمال الیسیتور بیشتر

ساعات اولیه پس از تیمار با نانو محرکها در هر دو ریزنمونه

میشود و با توجه به اینکه بین زمان و غلظت اثر معنیدار وجود

نشان دادند که پس از گذشت زمان ،بیان آنها بهطور معنیداری

دارد و از آنجاییکه غلظتهای متفاوت الیسیتور اثر زیادی بر

کاهش یافت .در این آزمایش ،مشابه تحقیق انجام شده برای

افزایش بیان نداشته است ،مقرون بهصرفه است که از غلظت کمتر

مطالعه اثر محرک روی میزان بیان ژن از محیط کشت

الیسیتور در بازه زمانی طوالنیتر استفاده شود .براساس نتایج

سوسپانسیون استفاده شد و با توجه به اینکه هر دو آزمایش دارای

مثبت نانوذرات روی و نیتراتنقره بر تولید متابولیتهای ثانویه در

نتایج مثبت بود و از آنجاییکه کاربرد محرک در این محیط آسان

سایر گیاهان ،همچنین افزایش بیان ژن کلیدی دخیل در تولید

است ،میتوان گفت محیط سوسپانسیون محیط مناسبی برای

سزامین ( )CYP81Q1در اثر تحریک با این دو الیسیتور در این

مطالعه اثرات محرک میباشد (.)Khodayari et al. 2015

پژوهش میتوان نتیجه گرفت که الیسیتورهای نانوذرات روی و

در پژوهشی اثر الیسیتور نانوذرات نقره و تنش خشکی بر بیان ژن

نیتراتنقره جهت تحریک بیان ژن  CYP81Q1و افزایش احتمالی

بتاکاروتنهیدروکسیالز و افزایش کارتنوئید در اکوتیپهای

سزامین مفید هستند .برای اثبات این موضوع و تعیین همبستگی

مختلف زعفران ( )Crocus sativus L.مثبت ارزیابی شده است

بین میزان بیان ژن و تولید سزامین اندازهگیری مقدار سزامین تولید

(.)Sabertanha et al. 2017

شده در اثر تحریک با الیسیتورها و مقایسه با نمونه شاهد الزم

تاثیر نانوذرات روی بر بیان ژنهای  DAT ،STRو  D4Hدر

است.

سوسپانسیون سلولی گیاه پروانش ()Catharanthus roseus
ژنتیک نوین /دوره پانزدهم /شماره  /4زمستان 9311
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نتایج بررسی بیان ژن با روش  qRT-PCRنشان داد میزان بیان ژن

 STRو  D4Hدر غلظت  1/5میلیگرم در لیتر و برای ژن  DATدر

] [ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6

 CYP81Q1در کشت سوسپانسیون سلولی کنجد بررسی شد.

بررسی و مشخص شده است که بیشترین افزایش بیان ژنهای

...بيان ژن کليدی مسير سنتز سزامين در کنجد تحت تأثير

فاطمه دهقاننیری و همکاران

[ DOR: 20.1001.1.20084439.1399.15.4.9.6 ]
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