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(تاریخ دریافت - 66/6/22 :تاریخ پذیرش)66/12/11 :

زعفران ( )Crocus sativus L.با طعم ،عطر و رنگ خاص عالوه بر مصارف غذايی دارای خواص
دارويی فراوانی است .هدف از اين مطالعه بررسی تأثير آبسيزيک اسيد بر محتوای کروسين و
سافرانال و بيان ژنهای کنترلکنندهی آنها در کشت سوسپانسيونی زعفران بود .برای اين منظور

واژههای کليدی

آبسيزیک اسيد

ريزنمونههای استريل تهيه شده از کورمهای زعفران در محيط  1/2 MSحاوی  0/1ميلیگرم در
ليتر هورمون  2/4-Dو  0/5ميلیگرم در ليتر هورمون  BAPکشت شدند .بعد از  11روز کالوسها
روی ريزنمونهها تشكيل شدند .کالوسها پس از واکشت به تعداد حداقل چهار بار به محيط کشت
مايع منتقل و در شرايط رشدی بهينه در کشت سوسپانسيونی با  0/5و  1/5ميلیگرم در ليتر آبسيزيک

سافرانال

اسيد تيمار شدند .پس از  21و  72ساعت پس از اعمال تيمار نسبت به جمعآوری نمونه در سه تكرار

کروسين

اقدام شد .اندازهگيری متابوليتهای ثانويه سافرانال و کروسين با استفاده از  HPLCو بررسی

زعفران
HPLC
Real-Time PCR

بيان ژنهای  CsGT-2 ،CsLYCو  CsBCHاز طريق  Real-Time PCRانجام شد .نتايج نشان
داد که پس از تيمار با  0/5و  1/5ميلیگرم د ر ليتر آبسيزيک اسيد و پس از  21و  72ساعت دو ژن
 CsLYCو  CsGT-2بهطور چشمگيری افزايش بيان نشان دادند ولی تغيير معنیداری در بيان ژن
 CsBCHمشاهده نشد .همچنين مقادير سافرانال و کروسين تحت تأثير تيمار با آبسيزيک اسيد در
هر دو زمان نمونهبرداری افزايش نشان داد به طوریکه مقدار سافرانال و کروسين  72ساعت پس
از تيمار با  1/5ميلیگرم در ليتر آبسيزيک اسيد دارای باالترين مقدار بود.
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مقدمه

این تركیبات قابل پیشبینی ،مطمئن و ساده است .جداسازي

زنبقیان و سرردهي زعفران است .قسمت مورد استفاده این گیاه،

سریعتر و با كارایی باالتري انجام میشود و در همه فصول سال و

انتهاي خامه و كاللهي سه شاخهي آن است كه بهنام زعفران

با هر شرایط آب و هوایی و بدون محدودیت جغرافیایی قابل تولید

مشهور است و داراي بوي معطر با طعم كمی تلخ میباشد .این

هستند .عوامل مداخلهگر كه در شرایط كشت در مزرعه مشکل

Ebrahimzadeh et al.

آفریناند در كشت درون شیشه قابل اجتناب هستند .كشت سلولی

 .)2006اگر چه منشاء زعفران ناشناخته است ،ولی بهنظر میرسد

و كشت اندامها میتواند تركیبات بیوشیمیایی را در حجم باال و با

از برخی نواحی ایران ،تركیه و یونان منشاء گرفته است .اما اكنون

عملکرد باال تولید كند و از آنجایی كه امکان نشاندار كردن آنها با

زعفران در چندین كشور اروپایی همچون اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه و

مواد رادیواكتیو وجود دارد میتوان مسیرهاي متابولیسمی را ردیابی

سوئیس ،همچنین در مراكش ،مصر ،فلسطین ،آذربایجان ،پاكستان،

كرد ( .)Karuppusamy 2009از طرفی مهندسی ژنتیك گیاهی

هند ،نیوزیلند ،استرالیا و ژاپن با موفقیت كشت میشود .زعفران از

نقش چشمگیري در زمینه شناسایی و دستکاري ژنتیکی آنزیمهاي

گیاهان مهم صنعتی و دارویی در جهان میباشد كه مطالعات

دخیل در مسیر بیوسنتز متابولیتهاي ثانویه دارد (

وسیعی در مورد اثرات مختلف آن صورت گرفته است .این

.)Ravishankar 2002

تحقیقات نشان میدهد كه عصاره زعفران علیه طیف وسیعی از

از جمله مواد متشکله مهم در زعفران كروسین و سافرانال است

تومورها در موش و سلولهاي انسانی و دیگر مدلهاي سرطانی

كه كروسین موجب رنگ و سافرانال موجب بو در زعفران

مؤثر بوده است ( Abdullaev 2002; Nair et al. 1995; Tarantilis

میشود كه این مواد موثره در زعفران از دو روش غیرموالونیك

 .)et al. 1994تركیبات با اثرات دارویی مطلوب در زعفران ،مواد

اسید ( )MEPدر پالستیدها كه مواد اولیه تشکیل كارتنوئیدها را

تلخی هستند كه از سافرانال و پیگمانهاي مربوط به كاروتنوئید

بهوجود میآورد و موالونیك اسید ( )MVAدر سیتوپالسم

كروستین مشتق میشوند كه مهمترین آنها پیکروكروسین است.

( )Wang et al. 2009بیوسنتز میشوند .مسیر موالونیك اسید ،با

تجزیه پیکروكروسین به روش هیدرولیز اسیدي ،موجب تولید

سنتز موالونات از طریق سه مولکول استیل كوآنزیم  ،Aآغاز

گلوكز ،آگلیکون فرار و سافرانال (دهیدرو– بتا -سیکلوسیترال)

میشود و با تولید مولکولهاي ایزو پنتنیل دي فسفات (،)IPP

میشود .از تركیبات رنگی ،مهمترین آنها شامل انواع

ژرانیل ژرانیل پیروفسفات ( ،)GGPPفیتوئن بیرنگ ،لیکوپن

كارتنوییدهاي كروستین و فرمهاي گلیکوزیدي دي جنتیوبیوزید

رنگی و بتا-كاروتن كه از واكنش حلقوي شدن لیکوپن توسط

و

آنزیم لیکوپن بتا سیکالز ساخته میشود (.)Britton 1998

دیگلوكوزید بتا-كروستین (مونو متیل استر) ،گاماكروستین (دي

هیدروكسیله شدن بتا-كاروتن در مسیر موالونیك اسید توسط

متیل استر) ،آلفا-كاروتن ،بتا -كاروتن ،لیکوپن و زئازانتین هستند

آنزیم بتاكارتنوئید هیدروكسیالز كاتالیز میشود كه منجر به تولید

(.)Rios et al. 1996

زئازانتین میشود ( )Castillo et al. 2005عوامل رنگ (كروسین

بهدلیل اینکه ساخت تركیبات ثانویه با ارزش با استفاده از

آلدهید) و بو (سافرانال) در زعفران توسط شکست اكسایشی

روشهاي شیمیایی مقرون بهصرفه نیست ،تولید آنها از طریق

زئازانتین بهوسیله آنزیم  7و 2زئازانتین كلیواژ داكسیژناز بهوجود

روشهاي زیست فناوري و كشت سلولی گیاهی مورد توجه قرار

میآید ( .)Pfander and Schurtenberger 1982در زعفران

گرفته است كه نقش مهمی در ایجاد روشهاي جایگزین براي

محصوالت حاصل از شکست اكسایشی زئازانتین توسط آنزیم

Rao and Ravishankar

گلوكوزیل ترانسفراز  2در كروموپالست كالله ،گلوكزیله میشوند

 .)2002تولید درون شیشهاي متابولیتهاي ثانویه به روش كشت

و سپس در داخل واكوئل مركزي كالله ذخیره میشوند

سلولی گیاهی مزایایی نسبت به تولید آن در درون گیاه دارد .تولید

( .)Bouvier et al. 2003; Dufresne et al. 1997واكنش حلقوي

تیره شامل  66جنس و  1066گونه است (

(كروسین)،

جنتیوبیوزید،

گلوكوزید،

تولید تركیبات دارویی گیاهی دارند (

11

جنتیوگلوكوزید
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زعفران ( )2n=3x=24با نام علمی ( )Crocus sativus L.از تیرهي

تركیب بیوشیمیایی از كشت سلولی نسبت به استخراج از كل گیاه
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( )Britton 1998هیدروكسیلدار شدن بتا كاروتن نیز توسط ژن

در توالیهاي پروموتري ،استفاده از فاكتورهاي فعالكننده

 CsBCHكد میشود كه منجر به تولید زئازانتین میشود

رونویسی و تغییر بیان ژنهاي درگیر در مسیر بیوسنتز

( .)Castillo et al. 2005آنزیم گلوكوزیل ترانسفراز  2بهوسیله ژن

متابولیتهاي ثانویه مورد نظر میزان تولید آنها در سیستمهاي

Moraga et al.

درون آزمایشگاهی افزایش پیدا كند .تركیب محیط كشت،

 .)2004مطالعه تغییرات كمی و كیفی متابولیتهاي ثانویه در

ریزنمونه ،شرایط فیزیکی ،افزودن پیشسازها ،استفاده از

 CsLYC ،CsUGT2و CsBCH

الیسیتورهاي زنده و غیرزنده ،افزایش نفوذپذیري سلول ،دور

( ;Castillo et al. 2005

كردن محصول از محل تولید ،تعلیق سلولهاي گیاهی و انتخاب

 CsUGT2در كروموپالست كالله كد میشود (
زعفران نشان داده است كه ژنهاي

در تنظیم تغییرات رونویسی درگیر هستند
.)Mir et al. 2012; Ahrazem et al. 2010

سلولهایی با كارآیی باال از مهمترین عوامل موثر در افزایش تولید

استفاده از تکنیك  Real-Time PCRبراي بررسی بیان ژنهاي

متابولیتهاي ثانویه در كشت سلولی هستند.

درگیر در مسیر بیوسنتز متابولیتهاي گیاهی كاربرد زیادي در

با توجه به اهمیت آبسیزیك اسید بهعنوان یك مولکول انتقال

مهندسی متابولیك گیاهی دارد .بهطور كلی این تکنیك روشی

عالمت در پاسخ به تنشهاي محیطی و تولید متابولیتهاي ثانویه

براي مشاهده بیوقفهي پیشرفت واكنش  PCRدر طی زمان

گیاهی ،بررسی تاثیر استفاده از مقادیر مختلف این هورمون بر

میباشد .كه با این روش میتوان مقادیر تولید  DNAو  cDNAیا

محتواي سافرانال و كروسین و تغییر در بیان ژنهاي كنترلكننده

 RNAرا اندازهگیري كرد .این تکنیك میتواند با حداقل اسید

آنها در كشت سوسپانسیونی زعفران از اهداف اصلی این تحقیق

نوكلئیك آغاز شود و مقدار تولید نهایی را با دقت زیادي تعیین

میباشد.

نماید .به راحتی قابل اجرا است و دقت و حساسیت باالتر از
 PCRمعمولی را دارد ( .)Bustin et al. 2005بهنظر میرسد تنظیم
رونویسی بیان ژنهاي كاروتنوئید سازوكار مهمی است كه با
استفاده از آن ،بیوسنتز و انباشت كاروتنوئیدهاي خاص و یا
مشتقات آنها در طی رشد گل و رسیدگی زعفران تنظیم میشود.
بیوسنتز مشتقات كاروتنوئیدي اصلی زعفران شامل كروسین،
پیکروكروسین و سافرانال ،بهوسیله تجزیه اكسیداتیو زئازانتین و
بتا كاروتن رخ میدهد .تجمع این كاروتنوئیدها در  C. sativusبا
سطح رونویسی ژنهاي  BCH ،PSYو  β-LYC2كنترل میشود
(.)Castillo et al. 2005
آبسیزیك اسید یك هورمون گیاهی است كه بهعنوان یك مولکول
انتقال دهندهي پیام نقش مهمی در بیان ژنها و تولید آنزیمهاي
آنتیاكسیدان در گیاهان بهعهده دارد (.)Guan et al. 2000
مطالعات مختلف نشان داده است كه این هورمون اثرات متفاوتی
روي تولید متابولیتهاي ثانویه در كشت سلولهاي گیاهی و بیان
ژنها دارد ( .)Wang and Ding 2001،Luo et al. 2001یکی از
محدودیتهاي تولید متابولیتهاي ثانویه در كشتهاي درون
شیشهاي مقادیر پایین تولید در این نوع سیستمها است اما ،تالش

مواد و روشها
ریزنمونههاي تهیه شده از كورمهاي زعفران بهطور دقیق با
آبمقطر شسته شده و سپس در زیر هود در الکل  76درصد به
مدت یك دقیقه قرار داده شد و بعد به مدت  26دقیقه با 166
میلیلیتر  6/1 HgCl2درصد ضدعفونی شدند .پس از شستشو با
آبمقطر ،در محیط  1/2 MSحاوي  6/1میلیگرم در لیتر هورمون
 2/4-Dو  6/0میلیگرم در لیتر هورمون  BAPدر دماي  21درجه
سانتیگراد كشت شدند .بعد از  11روز كالوسها روي ریزنمونهها
تشکیل شدند .بعد از تشکیل كالوس به تعداد حداقل چهار بار
كالوسها واكشت شد تا كالوس الین ایجاد شود .كالوسها پس از
انتقال به محیط مایع ،در محیط سوسپانسیون در شرایط رشدي
بهینه (یازده روز پس از شروع كشت سوسپانسیون) ،با استفاده از
مقادیر  6/0و  1/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك اسید بهعنوان
الیسیتور تیمار شدند .كالوسها در دو مرحله  21و  72ساعت پس
از اعمال تیمارها برداشت شدند .كالوسهاي حاصل پس از
جمعآوري به دو قسمت تقسیم شدند .یك بخش در دستگاه فریز
درایر خشك شده و وزن خشك آنها ثبت شد .كالوسهاي
ژنتيک نوین /دوره سيزدهم /شماره  /1بهار 1317
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شدن لیکوپن توسط ژن لیکوپن بتا سیکالز  CsLYCكد میشود

میشود از طریق روشهاي مختلف مهندسی متابولیك مانند تغییر
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شدند و به مدت  21ساعت در دماي  20درجه سانتیگراد

 EDTAبه ویالها اضافه و در دماي  60درجه به مدت ده دقیقه

نگهداري شدند .سپس سوسپانسیون حاصل سانتریفیوژ شد و

قرار داده شد .جهت سنتز  cDNAابتدا طبق پروتکل شركت

مایعرویی آن جداسازي و نگهداري شد .عصاره باقیمانده مجدداً

 Geneallبه مقدار دو میکروگرم از RNAي خالص را برداشته،

بهوسیله اتانول  06درصد (حجمی -حجمی) عصارهگیري و

بههمراه یك میکرولیتر اولیگو 06 dTمیکروموالر با هم مخلوط

سانتریفیوژ شد و مجددا مایع رویی به مایع جدا شده قبلی اضافه

شدند و حجم كل ویال با آب  DEPCبه  16میکرولیتر رسانده

شد .بعد از فیلتر  6/22میکرونی عبور داده شد تا براي آنالیز

شد .سپس روي هات پلیت در دماي  60درجه به مدت ده دقیقه

توسط  HPLCآماده شود .نمونهها با حالل استونیتریل و آب به

قرار گرفت 16 .میکرولیتر از مستر میکس شامل

نسبت  26به  26درصد حجمی-حجمی به مدت  26دقیقه و 26

 RNAes inhibitor ،Stabilizer ،dNTP ،transcriptasو بافر

به ( 26آب به استونیتریل) به مدت یك دقیقه و مجددا به نسبت

واكنش ،به محیط اضافه شده و تمام مواد اسپین شدند .بعد ویالها

 26به  26درصد آب به استونیتریل و با جریان  6/7میلیلیتر در

همانگونه كه شركت سازنده توصیه كرده بود ،در دستگاه

دقیقه در ستون  HPLCقرار گرفتند .طول موجهاي شناسایی براي

در دو مرحله :الف)  66درجه سانتیگراد به مدت  66دقیقه .ب)

سافرانال طول موج  116نانومتر و براي كروسین  271نانومتر بود.

 60درجه سانتیگراد به مدت  0دقیقه ،قرار گرفتند cDNA .سنتز

در ضمن حجم تزریق شده به ستون  26میکرولیتر بود.

شده در دماي  -26درجه سانتیگراد براي مطالعات بیان ژن

 RNAطبق پروتکل شركت پارس توس ( )A101231از كالوس

نگهداري شد .آغازگرها با استفاده از منابع موجود (

الینها استخراج شد .سپس یك میکرولیتر آنزیم  DNaseو یك

 )2013طبق جدول  1جهت سنتز به شركت روبین طب گستر

میکرولیتر  MgCl2به  1666میکروگرم از  RNAاستخراج شده

سفارش داده شد.

جدول  -1توالی آغازگرهاي مورد نیاز براي تکثیر ژنهاي مسیر بیوسنتز آپوكارتنوئیدها در زعفران با طول مورد انتظار
اندازه آغازگر (جفتباز)

آغازگرهاي مستقیم و معکوس

217

AGATGGTCTTCATGGATTGGAG

CsLYC - F

160

TCGAGCT TCGGCATCACATC

CsBCH - F

166

GATCTGCCGTGCGTTCGTAAC

CsGT2 - F

220

TGATTTCCAACTCGACCAGTGTC

CsTUB - F

217

ATCACACACCTCTCATCCTCTTC

CsLYC - R

260

GCAATACCAAACAGCGTGATC

CsBCH - R

166

GATGACAGAGTTCGGGGCCTTG

CsGT2 - R

220

ATACTCATCACCCTCGTCACCATC

-R

CsTUB

* Cs: Crocus sativus; LYC: lycopene-ß-cyclase, BCH: β-carotene hydroxylase, GT2: glucosyltransferase 2

جدول - 2تاثیر استفاده از آبسیزیکاسید بر بیان ژنهاي مهم مسیر بیوسنتز زعفران
تیمار آبسیزیك اسید
(T1) mg/l 6/0

(T2) mg/l 1/0

زمان برداشت

CsGT-2

CsLYC

CsBCH

 21ساعت)(E1

21/11** ± 6/11

1/16** ± 6/11

6/16 ± 6/661

 72ساعت)(E2

76/26** ± 1/71

2/17** ±6/72

6/62 ± 6/26

 21ساعت)(E1

11/21** ± 2

6/62** ±6/01

6/11 ± 6/62

 72ساعت)(E2

01/10** ± 2/11

16/61** ± 1/66

1/27 ±6/12

**معنیدار در سطح احتمال 6/61
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اضافه شد و پس از اسپین كردن به مدت نیم ساعت در دماي 17

آغازگر*

Reverse
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خشك شده در اتانول  06درصد (حجمی -حجمی) سوسپانسیون

درجه بر روي هات پلیت قرار داده شد .بعد یك میکرولیتر از

تاثير آبسيزيک اسيد بر محتوای کروسين و سافرانال و...

رسول اصغری زکریا و همکاران

بههمراه نیم میکرولیتر پرایمر مستقیم و معکوس ،پنج میکرولیتر

اعمال همین سطح از این هورمون پس از  72ساعت موجب شد

مستر  Real-Timeو سه میکرولیتر آب در داخل هر ویال قرار داده

كه بیان ژنهاي  CsLYCبهمیزان  2/17برابر و  CsGT-2بهمیزان

شد .الزم به ذكر است كه حجم نهایی  16میکرولیتر بود .هر یك

 76/22برابر نسبت به شرایط شاهد افزایش نشان دهد .براي ژن

از ویالهاي آماده شده در داخل دستگاه  Real-Time PCRبا

 CsBCHكاهش غیرمعنیداري در بیان ژن مشاهده شد (جدول .)2

شرایط زیر قرار گرفت :ابتدا براي دناتوره شدن اولیه  60درجه

همچنین تیمار سوسپانسیون سلولی زعفران با  1/0میلیگرم در

سانتیگراد به مدت دو دقیقه ،سپس مرحلۀ اصلی به شرح زیر

لیتر آبسیزیك اسید نشان كه این هورمون بر بیان ژنهاي مهم در

اعمال شد 60 :درجه سانتیگراد به مدت  0ثانیه 66 ،درجه

بیوسنتز سافرانال و كروسین در هر دو زمان برداشت  21و 72

سانتیگراد به مدت  16ثانیه كه این مرحله به مدت  10سیکل

ساعت پس از اعمال تیمار مؤثر است كه در  21ساعت پس از

تکرار شدند .نرمافزار الیت سایکلر( 126

Thermo real time,

اعمال تیمار ،بیان ژن  CsLYCبهمیزان  6/67و بیان ژن

CsGT-2

 )Yekta Tajhiz Azmaبراي ثبت دادههاي فلورسانس مورد

بهمیزان  11/21برابر افزایش نسبت به شرایط شاهد نشان داد.

linReg

همچنین اعمال این سطح از این هورمون پس از  72ساعت

 PCRنسخه  2610مقادیر ضریب تاثیر  PCRرا بهدست آورده و

موجب شد كه بیان ژنهاي  CsLYCبهمیزان  16/61برابر و

همراه با  CTبهدست آمده از دستگاه  Real-Time PCRبا

 CsGT-2بهمیزان  01/11برابر افزایش بیان نسبت به شرایط شاهد

نرمافزار  Rest 2009نسبت به محاسبه بیان نسبی ژن در هریك از

نشان داد ولی بیان ژن  CsBCHافزایش معنیداري نشان نداد

تیمارها نسبت به شاهد (عدم تیمار) نرمال شده با ژن خانهدار

(جدول .)2

 CsTUBاقدام نموده و سپس تجزیه واریانس دادههاي حاصل بر

تجزیه واریانس مقادیر سافرنال و كروسین نشان داد كه اختالف

اساس آزمایش فاكتوریل بر پایه طرح كامال تصادفی با سه تکرار و

معنیداري بین استفاده از  6/0و  1/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك

مقایسه میانگین از طریق آزمون دانکن در سطح احتمال  ،6/60با

اسید ،همچنین بین دو زمان نمونهبرداري  21و  72ساعت پس از

استفاده قرار گرفت .براي بیان نسبی ژنها ابتدا از نرمافزار

استفاده از

اعمال تیمار از لحاظ مقادیر سافرانال و كروسین وجود دارد.

نرمافزار  SPSS ver.17صورت گرفت.

اثرات متقابل نوع تیمار در زمان نمونهبرداري فقط براي مقدار
سافرانال معنیدار بود (جدول  .)1بهطوري كه مقایسات میانگین

نتایج و بحث
نتایج بررسی بیان ژنها در سوسپانسیون سلولی زعفران تیمار شده
با  6/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك اسید نشان داد كه این هورمون
بر تغییر بیان ژنهاي  CsLYC ،CsBCHو  CsGT-2در هر دو زمان
 21و  72ساعت پس از اعمال تیمار تاثیرگذار بود .بهطوري كه در

نشان داد كه مقدار سافرانال در  72ساعت پس از تیمار با 1/0
میلیگرم در لیتر آبسیزیك اسید داراي باالترین مقدار با میانگین
 66/00میکروگرم در یك گرم كالوس بوده و این مقدار ،اختالف
معنیداري با سایر تیمارهاي آبسیزیك اسید داشت (جدول .)1

 21ساعت پس از اعمال تیمار ،بیان ژن  CsLYCبهمیزان 1/16و
جدول  - 1تجزیه واریانس مقادیر سافرانال و كروسین بر اثر تیمار سوسپانسیون سلولی با سطوح مختلف آبسیزیك اسید
منابع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات
سافرانال

كروسین

تیمار

2

**1616/62

**2121002/61

زمان برداشت

1

**617/66

**066661/01

زمان برداشت* تیمار

2

**167/17

2061/26 ns

اشتباه آزمایشی

12

11/61

**2121002/61

** معنیدار در سطح احتمال  ns ،6/61غیرمعنیدار
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سپس یك میکرولیتر از  cDNAرقیق شده (166نانوگرم) را

بیان ژن  CsGT-2بهمیزان  21/16برابر افزایش نشان داد .همچنین

تاثير آبسيزيک اسيد بر محتوای کروسين و سافرانال و...

رسول اصغری زکریا و همکاران

جدول  -1مقایسه میانگین مقادیر سافرانال و كروسین بر اثرتیمار سوسپانسیون سلولی با سطوح مختلف آبسیزیك اسید
تیمار آبسیزیك اسید

كروسین

سافرانال

)میکروگرم در یك گرم كالوس(

)میکروگرم در یك گرم كالوس(

 21ساعت

226/01 ± 01/12 e

2/21 ± 6/61 d

 72ساعت

071/70 ± 60/01 d

1/21 ± 6/12 d

زمان برداشت

) (T0تیمار شاهد
)6/0 mg/l (T1

 72ساعت

1102/12 ± 21/26 b

 21ساعت

1221/00 ± 11/60 c

16/61 ± 1/67 c

 72ساعت

1712/11 ± 26/06 a

66/00 ± 1/16 a

میانگین هایی با حروف متفاوت داراي اختالف معنیدار در سطح احتمال یك درصد هستند.

همچنین مقایسات میانگین از لحاظ مقادیر كروسین نشان داد كه

با  ABAبسته به نوع نمونه گیاهی متفاوت گزارش شدهاست

مقدار كروسین در  72ساعت پس از تیمار 1/0میلیگرم در لیتر

( .)Yamburenko et al. 2013همچنین نقش اندک و غیرمعنیدار

آبسیزیك اسید داراي باالترین مقدار با میانگین 1712/11

( ABAدر غلظت  166میکروموالر) در بیان ژن  CsULT1به

میکروگرم در یك گرم كالوس بوده و این مقدار ،اختالف

عنوان یك ژن جدید در بیوسنتز آپوكاروتنوئیدها در زعفران

معنیداري با سایر تیمارهاي استفاده شده با آبسیزیك اسید داشت

توسط ( Ashraf et al. )2015گزارش شدهاست .كاهش بیان ژن

(جدول  .)1تیمار با  1/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك اسید و

در اثر تیمار با  ABAدر ژنهاي هستهاي كدكنندهي پروتئینهاي

نمونهبرداري پس از  21ساعت هم در مورد سافرانال و هم در

فعال در فتوسنتز گزارش شدهاست (

مورد كروسین در رتبه بعدي قرار داشت (جدول .)1

 .)et al. 2011در آزمایش حاضر پس از اعمال تیمار كشت

هورمون  ABAدر تنظیم نمو گیاه بهویژه خواب بذر و پیري نقش

سوسپانسیونی زعفران با  6/0و  1/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك

مؤثري دارد .همچنین در پاسخ گیاه به تنشهاي محیطی مانند

اسید و پس از  21و  72ساعت دو ژن  CsLYCو  CsGT-2بهطور

Cao et al. 2011; Qin et al.

چشمگیري افزایش بیان نشان دادند بهطوري كه در بین سطوح

خشکی ،شوري بسیار مؤثر است (

Cutler et al. 2010; Fujita

 .)2011گیرندههاي  ABAو مسیر عالمترسانی آن در گیاهان تا

مختلف این تیمار بیشترین شدت بیان دو ژن  CsLYCو

حدودي شناسایی شدهاست ( .)Raghavendra et al. 2010این

 2متعلق به تیمار  1/0میلیگرم در لیتر آبسیزیك اسید و

مسیر سیگنالی با تغییر بیان تعداد زیادي از ژنها در ارتباط است.

نمونهبرداري پس از  72ساعت بعد از اعمال تیمار بود ولی ژن

ABA

 CsBCHكاهش بیان از خود نشان داد .این امر نشان میدهد كه

باعث تغییر در سطح رونویسی در بیش از  1666ژن هستهاي شد

تأثیر  ABAبر بیان ژنها متفاوت است و این با نتایج ()2013

( .)Garg et al. 2012همچنین تأثیر  ABAدر سركوب ژنهاي

 Yamburenko et al.مطابقت دارد .افزایش بیان برخی از ژنها در

( Yamburenko et al.

تحقیق حاضر در تضاد با نتایج كارهاي قبلی است كه امکان دارد

 .)2013با این حال ،پاسخ بیان ژنهاي كلروپالستی به  ABAو

بهدلیل نوع ژن و نوع بافت مورد استفاده باشد .آبسیزیك اسید

مقدار كاهش بیان آنها متفاوت بود .بهطوري كه پس از تیمار با

بهعنوان یك هورمون تنشی شناخته شدهاست كه شبکههاي

 ABAبیان برخی از ژنها كاهش بیشتر و بیان برخی دیگر به

پیچیدهاي از پاسخهاي به تنش را در گیاهان هماهنگ میكند .در

میزان كمتري كاهش نشان داد .بر این اساس میتوان گفت كه

شرایط تنش خشکی یا شوري ،میزان  ABAدر گیاه تا حدود 16

تأثیر  ABAبهطور كلی ممانعت از فعالیت  RNAمراز نیست ،بلکه

برابر بیشتر میشود كه از طریق بسته شدن روزنهها و انباشت

با تاثیر بر فاكتورهاي رونویسی یا پروتئینهاي متصلشونده به

دهیدرینها و پروتئینهاي دیگر باعث تنظیم اسمزي در گیاهان

 RNAبر سطح رونویسی و یا پایداري مولکول  RNAتأثیر

میشود ( .)Verslues et al. 2006تنش سرما و گرما نیز البته به

میگذارد ( .)Yamburenko et al. 2013از سوي دیگر تأثیر تیمار

مقدار كمتر باعث افزایش سطوح  ABAدرون گیاه در گیاهان

بهطور مثال ،تیمار گیاهچههاي برنج با  166میکروموالر

كلروپالستی در گیاه جو گزارش شدهاست
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)1/0 mg/l (T2

 21ساعت

711/26 ± 21/66 d

1/11 ± 6/17 d
11/10 ± 6/12 b

...تاثير آبسيزيک اسيد بر محتوای کروسين و سافرانال و

 باعث افزایش تولید پاكلیتاكسل درABA  بهطوري كه.دارد

 گزارشهاي زیادي وجود دارد كه.)Du et al. 2013( میشود

Luo et al. (

 میشودTaxus chinensis كشت سوسپانسیون سلول

 با استفاده از مسیر انتقال عالمتی خاصی بیانABA نشان میدهند

 در حالیكه مقدار ساپونین در ریشههاي موئین،)2001

تعداد زیادي از ژنهاي مرتبط با پاسخ به تنش را فعال میكند

Panax

Wang and Ding
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رسول اصغری زکریا و همکاران

(  را كمی كاهش میدهدquinquefolium

Liao et al.

،Yamaguchi-Shinozaki and Shinozaki 2006(

 گزارش كردند كه تیمار باSun et al. )2007(  همچنین.)2001

WRKY

 میلیگرم در لیتر باعث كاهش6/1 آبسیزیك اسید در غلظت

گزارش شدهاند كه در تنظیم بیان ژنهاي مرتبط به واكنش به

Onosma

فعالیت آنزیمهاي درگیر در بیوسنتز شیکونین در گیاه

MYB96

 وMYB ،MYC  چندین خانواده ژنی مانند.)2004
، بهعنوان مثال.)Zou et al. 2004(  مهم هستندABA

 در یك الگوي وابسته به زمان میشود بهطوري اینpaniculatum

 تحت تنش ایجاد میشود كه موجب تقویت تحملABA بهوسیله

 روز پس از اعمال تیمار مشاهده1  چهار،كاهش در فعالیت آنزیم

Guo et al. 2013; Seo et al.

( به خشکی و انجماد میشود

 روز پس از16  و12 ،2 شد ولی در نمونهبرداريهاي بعدي

.)2009

 این در حالی است كه طبق.اعمال تیمار تأثیر معنیداري نداشت

همچنین نتایج نشان داد كه مقادیر سافرانال و كروسین بهطور

 بهرغم كاهش در فعالیت آنزیمی تأثیريABA ،همین گزارش

معنیداري تحت تأثیر تیمار آبسیزیك اسید در هر دو زمان

 در.روي بیان ژنهاي مسیر بیوسنتز شیکونین در این گیاه نداشت

 میلیگرم در1/0 نمونهبرداري قرار میگیرد بهطوري كه تیمار با

 تیمار با آبسیزیك اسید براي افزایش بیان ژن و سنتز بیشتر،كل

 ساعت از اعمال داراي72  و نمونهبرداري پس ازABA لیتر

كروسین و سافرانال در كشت سوسپانسیونی زعفران میتواند مؤثر

 آبسیزیك اسید اثرات.بیشترین مقدار كروسین و سافرانال است

.باشد

متفاوتی روي متابولیتهاي ثانویه در كشت سلولهاي گیاهی
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