فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،32مهر و آبان 1398

تأثیر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر وزن¬تر ،محتوای کل فنل و فالنوئید ،درصد مهار

2

صبا صمدی ،1عظیم قاسمنژاد* 2و مهدی علیزاده

 1بخش باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران2 ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشکدهی تولید گیاهی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/04/10 :تاریخ پذیرش نهایی)1397/02/03 :

چکیده
استویا ( )Stevia rebaudianaگیاهی علفی و چندساله با ارزش اقتصادی باالست .در پژوهش حاضر اثر الیسیتورهای اسید سالیسیلیک ()SA
و متیل جاسمونات ( )MeJAبر زیستتوده ،فنل کل ،فالونوئید کل ،توان آنتی اکسیدانی و میزان فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ()PAL
در کالوس گیاه استویا مورد بررسی قرارگرفت .به این منظور نمونههای برگ استویا در محیط کشت حاوی  2 mg.l BAو

2 mg.l NAA

جهت القای کالوس و در پنج سطح صفر 200 ،100 ،50 ،و  250میکروموالر  SAو  MeJAدر قالب طرح کامالً تصادفی تیمار شدند .نتایج
این بررسی نشان دادند که تیمار  MJو  SAدر غلظت  100و  200میکروموالر حداکثر میزان تولید ترکیبات فنلکل (به ترتیب  0/996و
 0/660میلیگرم بر گرم وزنتر) را داشته در حالیکه باالترین میزان تجمع فالونوئید کل ( 0/321میلیگرم بر گرم وزنتر) در تیمار با  SAدر
غلظت  200میکروموالر و در تیمار با  0/295( MJمیلیگرم بر گرم وزنتر) در غلظت  100میکروموالر گزارش شد .عالوه بر این الزم به
ذکر است که هر دو تیمار اعمال شده در  200میکروموالر حداکثر توان آنتیاکسیدانی ( 70/57 IC 50و  62/11میلیگرم بر میلیلیتر برای
 MJو  )SAرا نشان دادهاند .با این وجود روند کاهشی تجمع ترکیبات با افزایش غلظت از  200میکروموالر قابل مشاهده است .الزم به ذکر
است توان آنتیاکسیدانی تحت تأثیر تیمارهای الیسیتوری در غلظت باال کاهش قابل توجهی نشان داد .همبستگی مثبت فعالیت
آنتی اکسیدانی و تجمع ترکیبات فنلی بیانگر نقش کلیدی ترکیبات فنیلپروپانوئیدی استویا در کنترل فعالیت رادیکالهای آزاد میباشد .و
همبستگی مثبت فعالیت آنزیم  PALو تجمع ترکیبات فنلی و فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی بیانگر این نکته است که  PALبه عنوان
اولین و مهمترین آنزیم دخیل در فرایند تولید ترکیبات پلیفنلی ،تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار داشته است ،همبستگی منفی بین
وزنتر و ترکیبات  ،TPC ،TFCفعالیت آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزیم  PALنیز بیانگر این موضوع بوده که سلولهای گیاهی در شرایط تنش
با کاهش متابولیتهای اولیه و افزایش متابولیتهای ثانویه سعی در کاهش اثرات تخریبی حاصل دارند .به طور کلی از نتایج این آزمایش
میتوان بیان کرد که با بهینهسازی غلظت الیستورهای استفاده شده می توان به تغییر نسبت ترکیبات بیوشیمیایی در جهت حصول
متابولیتهای ثانویه مورد نظر استویا در شرایط درون شیشهای دست یافت.
واژههای کلیدی :اسید سالیسیلیک ،توان آنتیاکسیدانی ،فالونوئید ،فنل کل ،فنیلآالنین آمونیالیاز ،متیل جاسمونات

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيaghasemnajad@hotmail.com :
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استویا ( )Stevia rebaudianaگیاهی علفی و چندساله از

الیسیتورها (محرکهای تولید متابولیت ثانویه) سوق میدهد

خانواده کاسنی ( )Asteraceaeاست .برگهای این گیاه حاوی

(.)Fu and Yin., 2014; Ahmadi Moghadam et al., 2013

مقدار فراوانی از یک دیترپنوئید شیرین با نام استویول

هر چند که در مورد گیاه استویا بررسی انجام شده بر روی

گلیکوزید است ،استویوزید و ربادیوزید از مهمترین شیرین

میزان فنل و فالونوئید کل در عصاره آبی و متانولی برگ و

Fu and Yin,

کالوس در سال  2007نیز نشان داد که میزان این ترکیبات در

 .)2014این گیاه ارزش اقتصادی بسیار قابل توجهای داشته و از

کالوس ( 35/86 mg gو  )31/99 mg gبیشتر از برگ

نظر تغذیهای ،شیرین کنندهای بسیار ارزشمند است

( 25/18 mg gو  )21/73 mg gدر واحد وزن خشک است

( .)Woelwer-Rieck et al., 2010امروزه با تغییر رویه زندگی

(.)Tadhani et al., 2007

کنندههای موجود در برگ این گیاه هستند (

به سمت ماشینی شدن و کم تحرکی و همچنین افزایش

اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات دو نمونه از

بیماریهایی از قبیل دیابت و چاقی توجه مردم به استفاده از

الیسیتورهای طبیعی و بیخطر هستند که به عنوان ترکیبات

غذاهای کم کالری به جای غذاهای پر کالری و پرانرژی بیشتر

محرک تولید متابولیتهای ثانویه از طریق القاء تنش کاذب

شده است ( .)Woelwer-Rieck et al., 2010از طرف دیگر

عمل مینمایند ()Wang et al., 2009; divya et al., 2013

استفاده از غذاهایی با ارزش آنتیاکسیدانی باال به علت افزایش

استفاده خارجی از این ترکیبات به عنوان یک عامل استرسزا و

بیماریهایی مانند مشکالت قلبی و عروقی و سرطان در میان

انتقال دهنده پیام عمل کرده و مکانیسمهای مقاومتی گیاه شامل

افراد و دانشمندان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

بیوسنتز متابولیتهای ثانویه را فعال میکند

( Gundluch et al.,

( .)Tadhani et al., 2007استویا گیاهی است که عالوهبر

 .)1992; Popova et al., 1997در واقع این ترکیبات بخشی از

استویول گلیکوزیدها حاوی ترکیبات مهمی مانند پلیفنلها،

راه کار دفاعی گیاه در برابر تنش محسوب شده که با اثرات

و

همسو و غیر همسوی خود در تنظیم ژنهای وابسته به تنش و

گلیکوزیدهای قلبی است ،هر چند که مقدار این ترکیبات بسیار

دارند

آلکالوئیدها،
کمتر است (

استرولها،

فالونوئیدها،

ترپنوئیدها

Taleie et al., 2012; Tadhani et al., 2003; Fu

 .)and Yin, 2014; Kholtoev et al., 2007بررسیهای انجام

در

افزایش

تولید

متابولیتهای

ثانویه

نقش

( ;Moungsrimuandee et al., 2011; Raman and Ravi, 2011

.)Gundluch et al., 1992

شده نشان دادهاند که عصاره برگ این گیاه میتواند بر

متیل جاسمونات ترکیبی است که نقش مهمی در انتقال

فرآیندهای فیزیولوژیکی خاصی مانند مشکالت قلبی عروقی

سیگنال و تنظیم بیان ژنهای دفاعی در گیاهان بازی میکند

( )Cardiovascularو همچنین باال بودن فشار خون

( .)Farmer and Ryan, 1990به طوریکه مطالعات نشان دادهاند

( )hypertensionو قند خون ( )hyperglycemiaتأثیرگذار

در صورتی که این ترکیب به صورت خارجی ( 100تا 200

باشد .از آنجایی که احتمال دارد این اثرات به علت حضور

میکروموالر) بر کشت سلولهای گیاهی اعمال گردد سبب

ترکیبات آنتیاکسیدان باشد ،بنابراین بررسی میزان ترکیبات فنل

افزایش جریان تولید ترکیبات ثانویه مانند ترپنوئیدها،

و فالونوئید کل و همچنین همبستگی آنها با فعالیت

میگردد

آنتیاکسیدانی ضروری به نظر میرسد (

Tadhani et al.,

قالونوئیدها،
(

آلکالوئیدها

و

فنیلپروپانوئیدها

;Uppalapati et al., 2005; Rischer et al., 2006

 .)2007الزم به ذکر است تفاوت در میزان مواد دارویی موجود،

 .)Wasternack and Hause, 2013هر چند که بدست آوردن

ناچیز بودن میزان متابولیتهای ثانویه ،از بین رقتن سریع

غلظت دقیق ترکیب و زمان اعمال نیازمند آزمایشهای عملی

قدرت جوانهزنی بذور و سرعت رشد پایین این گیاه در مزرعه

است .اعمال  MeJAدر کشت ریشههای مویین

P .gineng
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;Kim et al., 2004

مونو و دی سدیم از شرکت مرک (آلمان) و ،MJ ،SA

سبب افزایش تجمع جینسینوزایدها (

 )Palazon et al., 2003; Hahn et al., 2003و همچنین افزایش

بنزیلآدنین ،نفتالین استیک اسید ،DPPH ،فنیل آالنین از شرکت

تجمع پاکلی تاکزول در کشت سلولی ( Taxus. spp

Onrubia

سیگما (آمریکا) خریداری شد.

Hyoscyamus niger

برگهای گیاه استویا ( )Stevia rebaudianaاز مزرعه دانشگاه

( )Zhang et al., 2007افزایش استیلبن و  t- resveratrolدر

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمع آوری شده و زیر

کشت سلولی انگور ( )Belchi-Navarro et al., 2012افزایش

هود المینار توسط اتانول  70درصد به مدت  2دقیقه و کلرید

× Mentha

دقیقه ضد عفونی شدند ( Tadhani

کشت ریشههای مویین ترانسژنیک

ترکیبات فنیلپروپانوئیدی در کشت سوسپانسیون
 piperitaو

Krzyzanowska et al., 2012; ( Lavandula vera

جیوه  0/1درصد به مدت 2

 )et al., 2007سپس نمونهها  3مرتبه با آب مقطر استریل شسته

 )Georgiev et al., 2006افزایش گلیکوزیدهای قلبی در

شده و در محیط کشت  MSمایع (

( )Zabala et al., 2009( Thevetia peruviana )Peruvosideو

 )1962حاوی  2میلیگرم بر لیتر بنزیل آدنین و  2میلیگرم بر

همچنین افزایش تجمع ترکیباتی مانند کاتارانتین و آرتیمیزین

لیتر نفتالین استیک اسید (جهت کالوسزایی) که حاوی

در ریشههای مویین و کشت سلولی  Catharantus roseusو

الیسیتورهای  MeJAو  SAدر غلظتهای صفر،100 ،50 ،

( Zhou et al., 2010; Baldi and Dixit,

 250 ،200میکروموالر بودند کشت شدند .ظروف کشت شده

 .)2008کاربرد  SAنیز سبب افزایش بسیاری از متابولیتهای

بر روی شیکر ،با دمای محیطی  25درجه سانتیگراد ،فتوپریود

ثانویه در گیاهان میگردد ،که از آن جمله میتوان به افزایش

 16ساعت روشنایی ( 3000لوکس) نگهداری شدند

( Tadhani

پاکلی تاکزول در کشت سوسپانسیون 20( T. chinensis

 .)et al., 2007پس از  4هفته اندازهگیری صفات مورد مطالعه

 Artimisia annuaشد

میلیگرم برلیتر) ( )Wang et al., 2007و

T. baccata

Murashige and Skoog,

انجام شد.

( ،)Khosroushahi et al., 2006افزایش پودوفیلوتوکسین در

استخراج عصاره متانولی :برای تهیه عصاره متانولی 0/25

کشت سلولی ( )Podophyllotoxinدر  ،Linum albumافزایش

گرم از کالوس در  2/5میلیلیتر از متانول  80درصد هموژنیژه

جینسینوزاید در کشت ریشههای نابهجا و ریشههای مویین در

شده ،سپس  24ساعت در دمای اتاق بر روی شیکر قرار داده

Ali et al., 2007; Ali et al., 2006; Jeong et al., ( P.ginseng

شد ،پس از آن مخلوط حاصل توسط کاغذ صافی صاف شد

 )2005; Tewari and Paek, 2011اشاره کرد .از ترکیبات

(واتمن شماره .)Raman, 2006( )42

دیگری که  SAمیتواند نقش محرک در تجمع آنها داشته باشد
میتوان به بیلوبالید و جینکولوئید  Aو  Bدر سوسپانسیون

رشد نسبی کالوس (

Callus relative fresh weight

 :)Growthرشد نسبی کالوسها براساس وزن تر ()RFWG

سلولی  ،)Kang et al., 2006( P. ginsengاستیلبن در

برای هر تیمار از روش زیر محاسبه شد (

سوسپانسیون سلولی  V. viniferaو نفتودیانترونها در کشت

:)2010

اشاره کرد.

که در آن  W1و  W2به ترتیب وزن اولیه و نهایی کالوس در

سلولی )Gadzovska et al., 2013( Hypericum perforatum
مواد و روشها
مواد شیمیایی مورد استفاده :نمکهای مورد استفاده جهت
تهیه محیط کشت  ،MSآگار ،ساکارز ،کربنات سدیم ،اسید
گالیک ،آلومینیوم کلرید ،استات پتاسیم ،کوئرستین ،فسفات

Lokhande et al.,

]RFWG = [(W2-W1)/W1

مرحله

تنش میباشد.

فنل کل :سنجش فنل کل به روش فولین سیوکالتیو انجام
شد ( .)Slinkard and Singleton, 1977به این منظور 10
میکرولیتر از عصاره متانولی ( 0/25گرم در  2/5میلیلیتر متانول
 )%80با  50میکرولیتر فولین سیوکاتیو و  580میکرولیتر آب
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میکرولیتر کربنات سدیم  1موالر به آن اضافه شد .سپس

 :DPPHبرای تعیین درصد مهار رادیکالهای آزاد  DPPHاز

محلول فوق به مدت  30دقیقه در تاریکی و حمام بخار40

روش  Bondetو همکاران ( )1997استفاده شد 2 .میلی لیتر از

درجه سانتیگراد قرارداده شده و در نهایت میزان جذب در

 DPPHبا غلظت  0/1میلیموالر به  2میلیلیتر از عصاره

طول موج  765نانومتر قرائت شد .برای شاهد نیز به جای

متانولی تهیه شده از کالوس افزوده و سپس 15دقیقه در محیط

عصاره از متانول  80درصد استفاده شد .برای رسم منحنی

تاریک قرارداده شد ( .)ASبالفاصله با استفاده از دستگاه

کالیبراسیون فنل کل از استاندارد گالیک اسید استفاده شد .بدین

اسپکتروفتومتر جذب نمونه در طول موج  517نانومتر قرائت

ترتیب که ابتدا با استاندارد یک محلول پایه  1000پیپیام تهیه

گردید .یک نمونه به عنوان شاهد ( )ACدر نظر گرفته شد که

شد .با توجه به دامنه طول موج جذب شده نمونهها غلظتهای

حاوی  2میلیلیتر  DPPHو  2میلیلیتر متانول بود .کالیبراسیون

( 5 ،10 ،50 ،100 ،200 ،600 ،700میلیگرمبرلیتر) تهیه شده و

اسپکتروفتومتر با استفاده از متانول انجام شد .اعداد بدست آمده

جذب آنها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( Camspec

با فرمول = (AC-AS)/AC :درصد مهار رادیکال آزاد به درصد

 )M501در طول موج  765قرائت گردید .غلظت صفر به عنوان

مهار تبدیل شد .سپس نتایج بصورت( IC 50غلظتی از ماده که

شاهد در نظر گرفته شد .با استفاده از برازش خط با نقاط

الزم است تا  50درصد از اکسیدان  DPPHرا کنترل کند) بیان

حاصل از جذب قرائت شده ،معادله خط تعیین و مقادیر

گردید (.)Brand-Williams et al., 1995

تقریبی نمونهها محاسبه شد.

آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ( :)PALسنجش فعالیت آنزیم

فالونوئید کل :سنجش محتوی فالونوئیدی به روش کلرید

 PALبا استفاده از روش  Saundersو همکاران ( )1974با

آلومینیوم انجام شد ( .)Chang et al., 2002برای اندازهگیری

کمی تغییر انجام شد .به این منظور  0/1گرم از بافت کالوس

فالونوئید ابتدا  0/5میلیلیتر از عصاره متانولی تهیه شده با 1/5

با استفاده از  1میلی لیتر بافر فسفات  50میلی موالر =7

میلیلیتر متانول 0/1 ،میلیلیتر آلومینیوم کلراید  %10در اتانول

کوبیده شد .سپس به مدت  15دقیقه در  5000 gدر دمای

( 10گرم آلومینیوم کلراید در  100میلی لیتر اتانول و آب

 4 C°سانتریفیوژ شده و از عصاره رویی برای سنجش آنزیم

مقطر) 0/1 ،میلی لیتر استات پتاسیم یک موالر و  2/8میلی لیتر

استفاده شد .برای سنجش آنزیم نمونه شامل  250mlعصاره

آب مقطر مخلوط شد .سپس مخلوط نیم ساعت در تاریکی

آنزیمی  250 mlبافر بورات سدیم ( 10موالر،)pH = 8/8 ،

قرارداده شد و میزان جذب در طول موج  415نانومتر قرائت

 250 mlآب مقطر به اضافه  250 mlبافر سوبسترای فنیل

گردید .برای شاهد به جای عصاره از متانول  80درصد استفاده

آالنین ( 50میلی موالر) بود .سپس جذب آن در طول موج

شد .برای رسم منحنی کالیبراسیون فالونوئید از استاندارد

 290nmو توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شد .محاسبه

کوئرستین استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا ،با استاندارد یک

فعالیت آنزیم  PALبا استفاده از قانون بیرالمبرت ( )A= Ɛclو

محلول پایه  1000میلی گرم بر لیتر تهیه کرده و با توجه به

با ضریب خاموشی ( )9630 µ-1 cm -1و بر حسب میکرومول

دامنه طول موج جذب شده توسط نمونهها غلظتهای (،700

در  9واحد وزن تر نسبی انجام شد .که در این فرمول  Aنشان

 5 ،10 ،50 ،100 ،200 ،600میلیگرمبرلیتر) تهیه شده و جذب

دهنده میزان جذب Ɛ ،نشانگر ضریب خاموشی C ،بیانگر

هر یک به روشی که برای نمونهها ذکر شده ،قرائت گردید.

غلظت نمونه و  lنشاندهندهی قطر کووت مورد استفاده است

غلظت صفر به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و نمودار

که معموالً  1سانتیمتر میباشد.

کالیبراسیون با استفاده از برازش خط با نقاط حاصل از جذب
قرائت محاسبه گردید.

pH

آنالیز آماری :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و
در  3تکرار انجام گرفته و دادههای حاصل از تحقیق با استفاده
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Least significant

طوریکه با افزایش غلظت این ترکیب تا  250میکروموالر

 )differenceدر سطح  5درصد بررسی شد .آنالیزهای آماری

محتوای فنلی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری نشان

Statical package for the

داد .البته الزم به ذکر است که بین تیمارهای  200 ،100و 250

بین میانگینها با استفاده از آزمون ( LSD
با استفاده از نرم افزار ( SPSS

 )social scienceو نمودارها و جداول توسط برنامه

Excel

 2010انجام شد.

میکروموالر اختالف معناداری وجود نداشت.
تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر میزان
فالونوئید کالوس :بررسی انجام شده نشان داد که افزایش

نتایج:

غلظت اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات با افزایش محتوای

نتایج بررسی حاضر نشان داد که (جدول  )1تأثیر تیمارهای

فالونوئیدی رابطهی مثبتی داشته است .به طوریکه با افزایش

مختلف متیلجاسمونات و اسید سالیسیلیک بر محتوای

غلظت این ترکیبات محتوای فالونوئید کل نیز افزایش یافت

فالونوئید کل ،فنل کل ،فعالیت آنتیاکسیدانی ،وزنتر و میزان

(شکل  .)3حداکثر محتوای فالونوئیدی متیل جاسمونات و

فعالیت آنزیم  PALکالوس استویا در سطح یک درصد معنیدار

اسید سالیسیسلیک به ترتیب در سطوح  100و 200میکروموالر

بوده است.

مشاهده شد.

تغییر وزن تر نسبی کالوس تحت تأثیر میزان اسید

تغییرات توانمندی آنتیاکسیدانی تحت تأثیر متیل

سالیسیلیک و متیل جاسمونات موجود در محیط کشت:

جاسمونات و سالیسیلیک اسید :بررسی اثر متیل جاسمونات

نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد (شکل  )1که کاربرد

(شکل  )4بر توانمندی آنتیاکسیدانی کالوس بیانگر روند

الیستورها بر میزان وزنتر نسبی معنیدار بوده است .همانطور

افزایشی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره تا سطح  200میکروموالر

که مشاهده میشود با افزایش تنش ناشی از اسید سالیسیلیک از

و سپس کاهش آن است .البته بین غلظتهای  100 ،200و 50

میزان وزن تر نسبی کالوس کاسته شد .به طوریکه بیشترین

میکروموالر تفاوت معنیداری وجود نداشت .در واقع متیل

وزن تر نسبی در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار 250

جاسمونات به عنوان یک الیسیتور تا سطح  200میکروموالر به

میکروموالر مشاهده شد .نمونههای تیمار شده با متیل

عنوان محرک عمل کرده و سبب افزایش فعالیت سلول در

جاسمونات نیز نتایجی مشابه با این نتیجه را نشان دادند به

مقابل با استرس القایی شد .با افزایش سطح متیل جاسمونات و

طوریکه نمونهی شاهد دارای باالترین میزان وزنتر نسبی بود.

غلبه شرایط استرس بر سیستم فیزیولوژیکی سلول از واکنش

تغییرات ترکیبات فنلی تحت تأثیر متیل جاسمونات و

سلول کاسته شده و به دنبال آن کاهش تجمع ترکیبات

سالیسیلیک اسید :بررسی اثر متیل جاسمونات بر محتوای فنل

آنتیاکسیدانی نیز مشاهده شد .نکته جالب اینکه روند مشابهای

کل کالوس (شکل  )2نشان داد که با افزایش غلظت از صفر تا

در مورد نمونههای تیمار شده با اسید سالیسیلیک مشاهده شد

200میکروموالر میزان ترکیبات فنلی افزایش و در  200تا 250

(شکل  .)4به طوریکه تحت تأثیر سطح  200میکروموالر اسید

میکروموالر کاهش مییابد .محتوای فنلی در 200میکروموالر

سالیسیلیک حداکثر توانمندی آنتیاکسیدانی عصاره کالوس

در حداکثر مقدار بوده و نسبت به نمونه شاهد افزایش 2

مشاهده شد.

برابری نشان داد .البته بین تیمارهای  100و  200میکروموالر

تغییرات فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز :بررسی

تفاوت معنیداری وجود نداشت .جالب اینکه با افزایش بیشتر

انجام شده نشان داد که افزایش غلظت متیل جاسمونات و

غلظت متیل جاسمونات نه تنها افزایش تجمع ترکیبات فنلی

اسیدسالیسیلیک تا سطح  100میکروموالر سبب افزایش

مشاهده نشد ،بلکه روند تجمع فنل کاهش یافت .میزان فنل کل

محتوای آنزیم  PALو غلظتهای بیشتر سبب کاهش آن شد.
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جدول  -1تجزیه واریانس اثر اسید سالیسیلیک و متیلجاسمونات بر وزن تر ،فنل کل ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه استویا
میانگین مربعات
فنیلآالنین

سالیسیلیکاسید

4

**1/289

**0/083

**8397/368

**38/385

**0/146

متیل جاسمونات

4

**0/438

**0/078

**7048/412

**45/884

** 0/243

خطای آزمایش

50

0/0000126

0/000009

0/10

0/000017

0/021

4/729

1/718

1/080

0/76077

0/0910

آمونیالیاز

ضریب تغییرات
** معنیداری درسطح احتمال یک درصد

شکل  -1مقایسه میانگین اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر وزن تر نسبی کالوس استویا .در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم
اختالف معنیدار با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد میباشد.

شکل  -2تغییرات محتوای فنل کل کالوس استویا تحت تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات .در هر ستون حروف
مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد میباشد.
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a

MejA

a

c

0/200

c

0/150

0/100
0/050
0/000
250

200

50

100

0

سطوح تیمار (میکروموالر)

شکل  -3مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر محتوای فالونوئید کل کالوس استویا .در هر ستون حروف
مشابه بیانگر عدم اختالف معنی دار با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد میباشد.

شکل  -4مقایسه توان آنتیاکسیدانی کالوس استویا تحت تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات .در هر ستون حروف
مشابه بیانگر عدم اختالف معنی دار با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد میباشد.

هر چند که الزم به ذکر است در تیمار با اسیدسالیسیلیک

فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیالیاز همبستگی مثبتی داشته و با

میزان فعالیت آنزیم در غلظت  250میکروموالر نیز در بیشینه

افزایش و یا کاهش فعالیت آنزیم ،محتوای فنلی و فالونوئیدی

مقدار بوده است .با بررسی نمودارهای مربوط به اثر متقابل

نمونهها نیز افزایش و یا کاهش نشان میدهد (شکل  4 ،3 ،2و

الیسیتورها نیز میتوان مشاهده کرد که آنزیم در تیمار 100

 .)5هر چند که الزم به ذکر است این پدیده در متیل

میکروموالر از متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در باالترین

جاسمونات به عنوان الیسیتور با ثباتتر به وضوح دیده

میزان فعالیت را داشته و افزایش غلظت سبب کاهش فعالیت

میشود.

 PALمیگردد (شکل .)5
با مقایسهی روند تجمع ترکیبات فنل و فالونوئید کل

بحث

میتوان دریافت روند تغییر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی با

بررسی اثر  MJبر محتوای فنلکل کالوس نشان داد که با
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c

b

)RFWG

b

c

b

c

0/250

قالونوئید کل

SA

0/300

(میلی گرم بر گرم براساس  9واحد

0/350
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اختالف معنی دار با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  5درصد میباشد.

افزایش غلظت از صفر تا 200میکروموالر میزان ترکیبات فنلی

 TPCنداشته است (.)Xu et al., 2015

افزایش و در  200تا  250میکروموالر به دلیل عدم توانمندی

از دیگر نتایج پژوهش حاضر کاهش وزنتر کالوس با

بیشتر سلول به پاسخگویی به غلظتهای باالی الیسیتور کاهش

افزایش غلظت الیسیتورهای بهکار برده شده است .که این نتایج

مییابد .مطالعه  Andiو همکارانش در سال  2017نیز نشان داد

با نتایج  Xuو همکارانش در کشت سوسپانسیون انگور مشابه

که کاربرد  MJدر غلظت  50میکروموالر حداکثر تأثیر را در

است ،در این بررسی بیان شده که افزایش غلظت  SAو

افزایش تولید  399( TPCمیلیگرم گالیک اسید در گرم وزن

سبب کاهش وزنتر میگردد ( .)Xu et al., 2015کاهش وزنتر

خشک) و  608/59( TFCمیلیگرم کاتچین در گرم وزن

با افزایش غلظت  MJدر مطالعاتی از قبیل کشت سلولی

خشک) در کشت سوسپانسیون انگور داشته است ،که این

 )Hu et al., 2011( Fagopyrom esculentumو

مقدار برای  TPCو  TFCبه ترتیب  3/62 - 3/92و  5/70و

 )Krzyzanowska et al., 2012( piperitaنیز گزارش شده

 6/66برابر نمونههای تیمار نشده و تیمار شده با متانول است.

است .مطالعات بیان کردهاند کاربرد  MJااحتماالً با کاهش

MJ

جذب مواد غذایی و آب توسط سلولها سبب افزایش زمان

سبب افزایش تجمع استیلبن شده در حالیکه میزان تولید این

تقسیم سلولی میگردد ( .)Donnez et al., 2011تأثیر  SAبر

ترکیبات با میزان بیومس رابطه عکس دارد .نتایج این بررسی

کاهش وزن تر نیز در کشت سلولی

همچنین بیانگر همبستگی مثبت بین میزان فنل و فالونوئید کل

( )Bulgakov et al., 2002و

و همبستگی منفی بین  TPCو  TFCو وزنتر است .در بررسی

( )Gadzovska et al., 2013گزارش شده است .پتانسیل

دیگری در سال  2015تأثیر  MJ ،UV-Cو  SAبر تولید استیلبن

در القاء استرس در سلولهای گیاهی تحت تیمار این ترکیب

در کشت سوسپانسیون انگور مورد بررسی قرار گرفت .در این

سبب میشود سلولها رفتارهای رشدی یک سلول تحت تنش

SA

از جمله افزایش مواد جامد قابل حل ،کاهش اندازهی سلول و

و  MJحدوداً  1/49و  2برابر نمونههای تیمار نشده بوده و

تغلیظ محلول سیتوپالسمی را نشان دهند .به همین دلیل کاربرد

میزان  TPCدر نمونههای تیمار شده با  MJپس از  48ساعت

 SAکاهش نسبی وزنتر سلولها را به همراه دارد

( Namedo.,

در ماکزیمم مقدار بوده که حدوداً  3/9برابر نمونههای تیمار

 .)2007نتایج این آزمایش مبنی بر کاهش وزنتر با نتایج

نشده است ،این در حالی است که  SAتأثیر معنیداری بر میزان

 Zanganeو همکاران ( )2010در کشت سلولی

عالوه بر این نتایج بررسی مذکور نشان داد که مصرف

مطالعه بیان شد که میزان  TFCدر نمونههای تیمار شده با

MJ

Mentha

Rubia cordifolia

Hypericum perforatum
SA

Datura metel
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و  Bulgakovو همکاران ( )2002در کشت سلولی

rubia

 cordifoliaمطابقت داشت.

عالوهبر این در این پژوهش بیان شد که همبستگی مثبتی بین
 TFCو  TPCو فعالیت آنتیاکسیدانی وجود دارد (

Danaee et

غلظت  SAو  MJاحتماالً راهکاری است که گیاه برای به

سلولی انگور نیز نشان داد که کاربرد  MJو  SAسبب تحریک

حداکثر رساندن توان تولید متابولیتهای ثانویه انجام میدهد.

بیان ژنهای کلیدی مسیر فنیل پروپانوئیدی (

در واقع با کاهش تولید و عملکرد متابولیتهای اولیه ،تولید

 )C4Hمیشود ،در مطالعه دیگری که  Wangو همکارانش در

مواد دفاعی برای محافظت از سلول افزایش مییابد .بنابراین

سال  2015بر کشت سلولی گل راعی انجام دادند نشان دادند

جهت دستیابی به یک تولید بهصرفه و پایدار اقتصادی عالوه بر

که کاربرد  MJبا تحریک آنزیم  PALسبب افزایش فالونوئیدها

سطح تولید مواد ثانویه باید میزان عملکرد زیستتوده نیز مد

میگردد .عالوه بر این  Zhaoوهمکارانش نیز گزارش کردند که

نظر قرار گیرد.

در کشت سلولی  Salvia miltiorrhizaهم کاربرد الیسیتورهای

در اکثر گونههای گیاهی آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ()PAL
مرحله کلیدی ،تبدیل فنیل آالنین به اسید سینامیک و تولید

PAL, 4CL,

زنده و هم الیسیتورهای غیرزنده سبب افزایش فعالیت آنزیم
 PALو افزایش تولید تانشینون میگردد (.)Zhao et al., 2010

ترکیبات فنیلپروپانوئیدی را کاتالیز میکند .فعالیت  PALدر

به ظور کلی میتوان بیان کرد که  MJمیتواند به عنوان یک

گیاهان تحت کنترل عوامل داخلی و خارجی مختلفی مانند

تنظیم کننده رشد ایفای نقش کرده و با بیان ژن و تحریک تولید

هورمونها ،مواد غذایی ،نور (از طریق تأثیر بر فیتوکرومها)

کلسیم و لیپواکسیژناز سبب ایجاد شرایطی مشابه تنش شود

آلودگیهای قارچی و زخمها قرار میگیرد .ترکیبات

( .)Creel man and Mullet, 1997همچنین در رونویسی

آنتیاکسیدانی از جمله مواردی هستند که در گیاه در مواجه با

ژنهای بازدارندهی پروتئینازها ،آنزیمهای مؤثر در بیوسنتز

استرسهای زنده و غیرزنده تجمع مییابند ،تجمع این ترکیبات

فالونوئیدها و لیپواکسیژنازها که همهی آنها سبب ایجاد

ناشی از القای بسیار سریع بیان ژن  PALاست .بررسی حاضر

مقاومت گیاه در برابر انواع استرسها میشوند مؤثر است .در

نیز نشان داد که در گیاه استویا نیز ،محرکهای  MJو  SAبا

پاسخ به آلودگیهای قارچی متیلجاسمونات سنتز آنزیم

تحریک تولید  PALنقش مؤثری در افزایش تولید ترکیبات

و چالکون سنتاز را فعال میکند که بسیاری از ترکیبات دفاعی

فنیل پروپانوئیدی ایفا کرده و سبب افزایش تجمع این ترکیبات

از این متابولیتها مشتق میشوند ( .)Larrond et al., 2003و

Shabani et al.,

 SAنیز به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم درونی در انتقال

 .)2009; Wen et al, 2005; Kang and Salt Veit, 2003این

سیگنالهای استرس با تنظیم فعالیت  PALدر سطح رونویسی

نتایج با نتایج مطالعه  Leeو همکارانش ( )2015مطابقت دارد،

سبب فعالسازی بسیاری از پاسخهای دفاعی در گیاه میشود

آنها نیز نشان دادند که کاربرد  MJو  SAدر کشت ریشههای

( .)walter heldet, 2011این ترکیب به عنوان یک محرک

نابهجا  Eleutherococcus koreanumدر بیوراکتور سبب

طبیعی سبب سنتز آنزیمهای دفاعی گیاه از قبیل -3-1-β

افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی ( )DPPHمیگردد Ali .و

گلوکوناز (هضم دیواره سلولی قارچها) و لیپواکسیژناز (آنزیم

Artemisia

اصلی مسیر بیوسنتزی اسید جاسمونیک) (آبشار پیامرسانی

و افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی شدهاند (

همکارانش ( )2010نیز با مطالعه کشت سلولی در

++

PAL

 absinthiumنشان داد که  MJدر غلظت بهینه سبب افزایش

وابسته به یونها  Caو  MAPکینازها (

مهار رادیکالهای  DPPHمیگردد .در بررسی دیگری بر روی

 )protein kinaseمیگردد ) .)Walter heldet, 2011در واقع

 Phyllanthus pulcherدر کشت درون شیشهای بیان شد که

 SAو  MJاز طریق فعالسازی آنزیمهایی چون  PALو یا بیان

کاربرد  MJو  SAسبب افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی شده،

ژنهای دخیل در پروسه بیوسنتزی ،باعث القای متابولیتهای

mitogen-activated
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 .)al., 1997همبستگی مثبت بین فالونوئید کل ،فنل کل و توان

کمترین تغییر در ساختار ژنتیکی گیاه تولید این ترکیبات را

آنتیاکسیدانی بیانگر نقش این ترکیبات در قابلیت آنتیاکسیدانی

افزایش دهد مفید خواهد بود .در مقایسه با گیاهان دست

گیاه استویا میباشد .از یک طرف  SAو  MJبا تغییر در سطوح

نخورده ،سلولها و بافتها برای مطالعه تغییرات تولید

پراکسید هیدروژن سبب فعال شدن آنزیمهای آنتیاکسیدانی

متابولیتها قابلیت بیشتری دارند .نتایج بررسی حاضر نشان داد

Dat,

که متیلجاسمونات و اسیدسالیسیلیک به عنوان ترکیبات

 )1998; Scandalise, 1993شده و از این طریق سبب فعال

فیتوهورمونی مهم در اکثر فرآیندهای فیزیولوژیکی و

شدن مکانیسم مقاومت به تنشهای محیطی میگردند و از

بیوشیمیایی کالوس گیاه استویا نقش مؤثری ایفا میکنند.

طرف دیگر این ترکیبات احتماالً با تأثیر بر بیان ژنها و کنترل

کالوس گیاه استویا میتواند با القای بیان ژنها و تولید ترکیبات

آنزیمهای مسیر بیوسنتزی ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در گیاه

فنیلپروپانوئیدی نقش مؤثری در افزایش توان آنتی اکسیدانی

استویا سبب فعالسازی و افزایش تولید ترکیبات فنلی

گیاه و همچنین مقابله با استرسهای اعمال شده ایفا کند .نتایج

میگردند ( .)Wen et al., 2005; Wang et al., 2009در واقع

بدست آمده نشان دادند که افزایش الیسیتور بیش از حد معمول

این ترکیبات با القای تنش ،مسیر سیگنالینگ را فعال نموده و با

نه تنها افزایش متابولیت را در بر ندارد ،بلکه از طریق کاهش

افزایش رونویسی از  mRNAخاص  PALسبب افزایش تولید

فعالیت آنزیمها که به احتمال قوی تحت تأثیر کاهش بیان ژن

ترکیبات فنولیک شده که این ترکیبات با استرس القاء شده

مربوطه است .تولید متابولیت را کم و یا متوقف میکند.

مقابله میکنند.

بنابراین با بهینهسازی غلظت الیسیتور و ترکیبات غذایی محیط

مانند کاتاالز ،سوپراکسیدازدیسموتاز و پلیفنلاکسیداز (

کشت میتوان بدون دستکاری در ساختار ژنتیکی گیاه و با
نتیجهگیری

افزایش فعالیت آنزیمها میزان برخی از متابولیتهای ثانویهی

ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی برای اهداف غذایی و درمانی

مورد نظر را افزایش داد.
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Abstract
Stevia rebaudiana Bertoni is an herbaceous and perennial plant with an important commercial use. In the present study,
we investigated effects of various SA and MJ concentration on fresh weight, TFC, TPC, PAL enzyme and antioxidant
activity. Leaf explants were placed on Murashige and Skoog (MS) medium and exposed to elicitors (0, 50, 100, 200 and
250 µM SA and MJ). 2 mg.l BA and 2mg.l NAA used for callus induction. Results showed that, when elicitors applied
to cell culture, phenyl propanoid compounds, antioxidant activity and PAL enzyme activity were increased. Application
of MeJA and SA at 100 and 200µM had the highest effect on the production of measured TPC whereas TFC obtained in
100 µM of both elicitors. Moreover, maximum antioxidant activity was obtained in 200 µM of SA and MJ. A positive
correlation between antioxidant activities, TFC and TPC showed that phenolic compounds might play a key role in
antioxidant activity of stevia. Although it was noteworthy remarkable that accumulation of Phenolic compounds,
antioxidant activity and PAL enzyme activity was in positive correlation, that may be sign of key role of PAL on
phenolic compounds production. Observed negative correlation of elicitors’ application with callus fresh weight
indicated that under real or pseudo stress condition the plant cell tried to balance primary and secondary metabolites.
Based on the obtained results, it can be concluded that poly phenolic compounds production, can be strongly changed
by application exogenous elicitor compounds.
Key worlds: Flavonoids, Methyl Jasmonate, PAL, Salicylic Acid, Stevia, Total Phenol
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