مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره سی ام ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

137

بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی
کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس
) (Lavandula angostifolia Mill.
فیروزه علیرضایی ،1خدیجه کیارستمی ،*2منیر حسین زاده نمین

3

تاریخ دریافت94/8/11 :

تاریخ تصویب95/9/22 :

چکیده
اســطوخودوس بــا نــام علمــی Lavandula angustifolia Mill.

گیاهــی اســت متعلــق بــه خانــواده نعنــا عیــان وغنــی از ترکیبــات

ثانــوی بــا خاصیــت آنتــی اکســیدانی بــاال اســت و مــی توانــد منبــع
مناســبی بــرای تهیــه آنتــی اکســیدانها در شــرایط کشــت بافــت
باشــد .در ایــن بررســی بــا هــدف افزایــش متابولیــت هــای ثانــوی با

خاصیــت آنتــی اکســیدانی از الیســیتور غیــر زیســتی نیتــرات نقــره
اســتفاده شــد .میــزان 4،2،1و 6mg/lنیتــرات نقــره بــه کالوســهای

یــک ماهــه رشــد کــرده در محیــط  MSدارای هورمــون هــای نفتالــن

اســتیک اســید  (NAA ) mg/l 2وبنزیــل آمینوپوریــن (BAP)mg/l

 1کارشناس ارشد .گروه علوم گیاهی ،دانشگاه الزهرا (س) دانشکده علوم زیستی (نویسنده مسئول ) kh.kiarostami@alzahra.ac.ir
 2دانشیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا (س)

 3استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه الزهرا (س)
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 4اضافــه شــد و پــس از یــک مــاه کالوســها برداشــت و آنالیزهــا
انجــام شــد .نتایــج نشــان داد بــا افزایــش غلظــت نیتــرات نقــره در

محیــط کشــت،میزان رشــد کالوســها افزایــش یافــت و افزایــش میزان
نیتــرات نقــره تــا غلظــت  4 mg/lســبب افزایــش میــزان رزمارینیــک
اســید ،ترکیبــات فنلــی و فالونوئیــدی و همچنیــن فعالیــت آنتــی

اکســیدانی شــد ،امــا درغلظــت هــای باالتــر از  4 mg/lاثــرات ســمی
یونهــای نقــره آشــکار شــد و باعــث کاهــش میــزان رزمارینیک اســید

،ترکیبــات فنلــی و همچنیــن فعالیــت آنتــی اکســیدانی شــد.

واژه هــای کلیــدی :اســطوخودوس ،رزمارینیــک اســید ،ترکیبــات
فنلــی ،فالونوئیــد ،فعالیــت آنتــی اکســیدانی

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

مقدمه

اسـ�طوخودوس بـ�ا نـ�ام علمـ�ی �Lavandu
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مطالعــات پیشــین در مــورد آنتــی اکســیدان
هــای مشــتق شــده از گیاهــان ترکیبــات فنلــی

 la angustifolia Millگیاهــی اســت متعلــق

را بــه عنــوان مهمتریــن ترکیبــات

مناطــق مدیترانــه ای و جنــوب اروپــا و اســپانیا

Periera(2009) Maure et al. (2001).

بــه خانــواده نعنــا عیــان و منشــاء ایــن گیــاه

اســت .تاکنــون  48گونــه از ایــن گیاه شناســایی
شــده اســت .از قــرن ســیزدهم اســطوخودوس
در اروپــا شناســایی و مــورد اســتفاده فــراوان

قــرار گرفــت .منشــاء اصلــی ایــن گیــاه مناطــق
مدیترانــه ای گــزارش شــده امــا بــه صــورت

خــودرو در تمــام نقــاط جهــان رشــد مــی کنــد.
ایــن گیــاه درختچــه چنــد ســاله و ویــژه مناطــق

خشــک و نیمــه مــی باشــد );Nobern,(1996
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آنتی اکســیدان گیاهی معرفی کرده اســت
ترکیبــات فنلــی گــروه بزرگــی از متابولیــت
هــای ثانــوی گیاهــی بــا ســاختارهای بســیار

متنوع هســتند .پیشــگیری از آســیب اکســیداتیو

از طریــق فعالیــت مهــار رادیــکال هــای آزاد،
ممانعــت از شــکل گیــری رادیکالهــای آزاد بــا

توجــه بــه خــواص کالتــه کنندگــی فلــزات و

همچنیــن اثــر برمســیر عالمــت دهــی ســلولی
و بیــان ژن را بــه عنــوان مکانیســم اولیــه

 Tognoni and Panizza,(1988).همــه

عملکــرد آنتــی اکســیدانی ایــن ترکیبــات مــی

غنــی از مــواد فعــال دارویــی بــا خاصیــت آنتی

Perron et al, (2009); Soobratte et al,

بخشــهای ایــن گیــاه بــه خصــوص بــرگ آن
اکســیدانی اســت و همیــن امــر باعــث شــده کــه
یــک منبــع خــوب بــرای تولیــد آنتــی اکســیدان
هــا در شــرایط کشــت بافــت باشــد.

تــوان در نظــر گرفــت

) .(2005ترکیبــات فنلــی نقــش مهمــی در بــر
هــم کنــش بیــن گیــاه و محیــط ایفــا مــی کننــد.

ایــن ترکیبــات در هــر شــرایطی و در تمــام

امــروزه ،گیاهــان دارویــی توجــه بســیاری را

اندامهــا و بافتهــای گیــاه ســنتز مــی شــوند،

طبیعــی بــه خــود جلب کــرده انــد .ایــن ترکیبات

را در ســلول تغییــر مــی دهنــد .عواملــی ماننــد

بــه عنــوان منابــع بالقــوه آنتــی اکســیدان هــای
کاربــرد هــای فراوانــی بــه عنــوان مکمــل
غذایــی و در درمــان و پیشــگیری از بیمــاری

هــای قلبــی و عروقــی ،ســکته و ســرطان دارنــد

و قــادر بــه مقابلــه بــا اســترس اکســیداتیو
وکاهــش اثــرات مخــرب آن بــر ســامت انســان

مــی باشــند

Diplock et al, (1998).

امــا تنــش هــای محیطــی مختلــف مقــدار آنهــا
آلودگــی هــای آب و خــاک ،زخمــی شــدن ،تنش
دمایــی و  UVمــی تواننــد در تولیــد ترکیبــات

فنلــی در بخشــهای مختلــف گیــاه تأثیرگــذار
باشــند (. Vogt (2010) ; Boudet (2007

رزمارینیــک اســید یکــی از مهمتریــن ترکیــب

فنلــی موجــود در خانــواده نعناعیــان اســت.
ایــن ترکیــب در تمــام بافتهــای گیاهــی وجــود
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دارد و بــه طــور ویــژه در واکوئــل انباشــته

و مــواد غذایــی بســتری مناســب بــرای تهیــه

پروپانوئیــد ســنتز مــی شــود

( .Begum and Tamaki .,(1994اســتخراج

مــی شــود .رزمارینیــک اســید از مســیر فنیــل
Peterson (1994);Hausler et al.,(1993).
رزمارینیــک اســید دارای اثــرات ضــد التهــاب و

کالــوس در شــرایط یکســان را فراهــم مــی کنــد

و خالصســازی آســان،تولید ترکیبــات در

مقادیــری کــه در طبیعت پیدا نمیشــوند ،وابســته

ضد افســردگی اســت ( . Lee et al., (2008فعالیت

نبــودن بــه عوامــل آب و هوایی و فصلــی وکنترل

بیشــتر اســت ( .Cuvelier et al.,(1996بخــش

بــه ترکیبــات شــیمیایی در مقادیــر مطلــوب از

اســید مربــوط مــی شــود (.Peterson, (1994

شــرایط کشــت درون شیشــه اســت Misawa

آنتــی اکســیدانی رزمارینیــک اســید از ویتامیــن E

مهمــی از سیســتم دفاعــی گیــاه بــه رزمارینیــک

بیشــتر مســیرهای بیوســنتزی بــرای دســتیابی
دیگــر مزایــای تولیــد متابولیــت هــای ثانــوی در

تولیــد متابولیــت هــای ثانــوی بــا خاصیــت آنتــی

) . et al., (1994در کشــت بافــت و ســلول از

همانند کشــت ســلول و بافــت ارزش فــراوان دارد

ثانــوی اســتفاده مــی شــود .الیســیتورها تولیــد

اکســیدانی بــاال بــا روشــهای زیســت فنــاوری
(شــریفی و همــکاران . )1392یکــی از روشــهایی
کــه امــروزه بیــش از هــر موضــوع دیگــری در

الیســیتور بــرای بهبــود تولیــد متابولیــت هــای
متابولیتهــای ثانــوی را تحــت تأثیــر قــرار

میدهنــد( .Furden et al.,(2005الیســیتورها

زمینــه بررســی متابولیــت هــای گیاهــی مــورد

ترکیبــات زیســتی یــا غیــر زیســتی هســتند کــه

بافــت و ســلولهای گیاهــی اســت .بــا ایــن

و افزایــش میــزان رشــد مــورد اســتفاده قــرار

ثانــوی را بــا اســتفاده از کشــت بافــت نســبت

).)2008

توجــه قــرار گرفتــه اســت روش کشــت انــدام،
روش مــی تــوان مقادیــر بیشــتری از ترکیبــات

بــه حالــت طبیعــی بــه دســت آورد .از مزایــای
روش کشــت ســلول و بافــت ،مســتقل بــودن از

تغییــرات آب و هوایــی  ،تنشهــای محیطــی و

ســرعت بــاالی رشــد اســت .در ایــن روش ممکن

اســت ترکیبــات جدیــدی تولیــد شــوند کــه در
حالــت عــادی در گیــاه مــادری وجــود ندارنــد.

بــرای افزایــش تولیــد متابولیــت هــای ثانــوی

مــی گیرنــد Ramachandra and Srinivasa.

در ایــن بررســی از نیتــرات نقــره بــه عنــوان

الیســیتور غیــر زیســتی اســتفاده شــد .نیتــرات

نقــره ترکیبــی بیرنــگ ،بســیار محلــول و

ســمی اســت و بــه ســادگی بــه یــون نقــره

تبدیــل میشــود  .از آن در تهیــه ترکیبــات دیگر

نقــره اســتفاده مــی کننــد .ویژگیهــای نیتــرات

عــاوه بــر ایــن کشــت و تکثیــر گیاهــان بــا روش

نقــره مثــل دسترســی آســان ،حاللیــت در آب

هــای آب و هوایــی ،فصلــی و دسترســی بــه آب

رشــد گیــاه مناســب کــرده اســت .ثابــت شــده

کشــت درشیشــه ضمــن غلبــه بــر محدودیــت

ایــن مــاده را بــرای کاربــرد در تنظیــم خارجــی
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کــه نیتــرات نقــره بازدارنــده قــوی فعالیــت

ایــن پژوهــش گــزارش نشــده اســت.

بافــت گیاهــی کاربــرد دارد .همچنیــن از جملــه

مواد و روش ها

اتیلــن بــوده و بــه صــورت گســترده در کشــت
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عملکردهــای نیتــرات نقــره اثــر بــر آنزیمهــای

مواد گیاهی

میتوانــد بیــان ژنهــا را تغییــر و تغییراتــی در

رشــد کــرده در محوطــه دانشــگاه الزهــرا در

مختلــف داخــل ســلول اســت کــه از ایــن طریــق
تولیــد متابولیتهــای ثانــوی در گیــاه ایجــاد

کنــد (اصغــری و همــکاران. )1390 ،

تــا کنــون مطالعاتــی نظیــر بررســی اثــر نیترات

نقــره بــر ریزازدیــادی گیــاه Vitex negundo

بــرای کشــت بافــت از گیــاه اســطوخودوس

تهــران و قبــل از مرحلــه گلدهــی اســتفاده شــد.

ســترون کــردن وامــاده ســازی نمونــه برای
کشــت بافت

) ,Steephen et al ., (2010ممانعــت از

بــرای کشــت بافــت بــرگ هــای ناحیه  5ســانتی

)،Kathleen.,(2012میــزان محصــول در

اســتفاده قــرار گرفــت .بــرگ هــا بــه طــور

) ، )2014تولیــد تیمــول درThymus Vulgaris

و غبــار روی بــرگ هــا نمونــه هــا ابتــدا بــا آب

فعالیــت اتیلــن در Arabidopsis thaliana

Ocimum basilicum (Nejatzade et al .,

متــری راس گیــاه اســطوخودوس مــورد

کامــل از ســاقه جــدا شــدند  ،بــرای حــذف گــرد

) ، Moses and Mukundan, (2013تولیــد

جــاری و مــاده شــوینده شســت و شــو داده

همــكاران ،(1390،فعالیــت آنزیــم هــای آنتــی

شســته شــدند .قطعــات بــرگ  3دقیقــه در الــکل

تاکســول در( Taxus bacataاصغــري و

اکســیدانی در chick pea Lakshmi et al.,

شــدند .ســپس  3مرتبــه بــا آب مقطــر اســتریل
 70درصــد قــرار گرفتنــد ،ســپس الــکل خــارج

) ) 2013کالــوس زایــی و فعالیــت آنزیــم هــای

و نمونــه هــا بــا آب مقطــر اســتریل شســت و

) Liao et al ., (2012میــزان برخــی ترکیبــات

دقیقــه در هیپوکلریــت ســدیم  30درصــد قــرار

)،and Bansal (2010فعالیــت آنزیــم هــای

اســتریل شســت و شــو شــدند  .تمــام مراحــل

آنتــی اکســیدانی درTriticuma astivum
ثانــوی در Oroxylum indicu Gokhale
تولیــد کننــده رزمارینیــک اســید در Salvia

) miltiorrhiza Yan et al.,(2006انجــام شــده
،امــا تاکنــون مطالعــه ای در مــورد بررســی

اثــر نیتــرات نقــره بــر فعالیــت آنتــی اکســیدانی

و ترکیبــات آنتــی اکســیدانی مــورد بررســی در

شــو شــدند ســپس نمونــه هــا بــه مــدت 15

گرفتنــد و پــس از آن  3مرتبــه بــا آب مقطــر
در زیــر هــود المینــار اســتریل انجــام شــد.

امــاده ســازی محیــط کشــت و افــزودن
الیســیتور

در مرحلــه اول بــرای کشــت نمونــه هــا از
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محیط MS(1962 Murashing and Skooge

شــد ). Lopez-Arnaldos et al., (1995

 2mg/l NAAو 4mg/l BAPاســتفاده شــد.

سنجش ترکیبات فنلی

ســانتی گــراد و فشــار  atm 1بــه مــدت 15

میلــی لیتــر آب مقطــر در یــک لولــه آزمایــش

 ),بــا  5/8-5/7 pHبــه همــراه هورمــون هــای

محیــط هــای کشــت در دمــای  121درجــه

 0/2میلــی لیتــر ازعصــاره بــه همــراه 1/8

دقیقــه اســتریل شــدند .در هــر ظــرف پتــری

مخلــوط شــدند ،بــه مخلــوط حاصــل  0/2میلــی

مــاه کالوســها واکشــت شــدند و درمحیــط

پــس از  5دقیقــه 2،میلــی لیتــر محلــول کربنــات

 5جداکشــت بــرگ قــرار گرفــت .پــس از یــک
کشــت جدیــد بــا همــان ترکیبــات محیــط اولیــه
بــه همــراه غلظــت هــای 4،2،1و mg/l 6نیتــرات

نقــره قــرار گرفتند.پــس از یــک مــاه کالوســها
برداشــت شــدند وآنالیزهــا انجــام شــد.

تهیه عصاره متانولی

لیتــر معــرف  Folin-ciocalteuاضافــه شــد.

ســدیم  7%بــه لولــه هــای آزمایــش اضافــه
شــد .ســپس  5میلــی لیتــر آب مقطــر بــه آن

اضافــه شــد .بعــد از گذشــت  90دقیقــه قــرار
گرفتــن نمونــه هــا در تاریکی،جــذب آنهــا در
طــول مــوج  750نانومتــر توســط دســتگاه
اســپکتروفتومتر

(CECIL9000SERIES

بــرای تهیــه عصــاره از روش  Condeو

 )ENGLANDخوانــده شــد و بــه صــورت

شــد0/2 .گــرم پــودر خشــک کالــوس بــا 20

محاســبه گردیــد ( .بــرای هــر نمونــه ســه

همــکاران (  )1995بــا کمــی تغییــرات اســتفاده
میلــی لیتــر متانــول  80درصــد ســائیده شــد

و بــه مــدت  3ســاعت در حمــام آب گــرم 70

درجــه ســانتی گــراد قــرار گرفــت .عصــاره

پــس از صــاف شــذن تــا انجــام ســنجش در
فریــزر  -70°Cقــرار گرفتنــد.

سنجش میزان رزمارینیک اسید

جــذب عصــاره متانولــی تهیــه شــده در 333

میلــی گــرم گالیــک اســید در گــرم وزن خشــک
تکــرار انجــام شــد و میانگیــن نتایــج محاســبه
گردیــد ).Lopez-Arnaldos et al., (2001
سنجش میزان فالونوئید

بــرای تعییــن میــزان فالونوئیــد  0/2میلــی لیتــر

عصــاره متانلــی بــه  0/2میلــی لیتــر کلریــد
آلومینیــوم  2درصــد اضافــه گردیــد و مخلــوط

شــد ،ســپس  100میکرولیتــر اســید اســتیک

نانومتــر توســط دســتگاه اســپکتروفتومتر

 33درصــد اضافــه شــد و پــس از مخلــوط

خوانــده شــد ســپس بــا اســتفاده از منحنــی

 5میلــی لیتــر رســید و پــس از گذشــت 30

( )CECIL9000SERIES,ENGLAND
اســتاندارد غلظــت رزمارینیــک اســید تعییــن

کــردن ،محلــول بــا اتانــول 90درصــد بــه حجــم
دقیقــه جــذب در  414نانومتــر توســط دســتگاه

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

اســپکتروفتومتر

(CECIL9000SERIES

دوره سی ام ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396
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تاریکــی انجــام شــد و در نهایــت جــذب در 517

 )ENGLANDخوانــده شــد  .بــرای هــر

نانومتـ�ر توسـ�ط دسـ�تگاه اسـ�پکتوفتومت ر �(CE

محاســبه شــد ). Kulisic et al., (2006

شــد و درصــد مهــار رادیــکال آزاد DPPH

نمونــه ســه تکــرار انجــام شــد و میانگیــن نتایج
ســنجش فعالیــت جــاروب کنندگــی رادیــکال
آزاد بــا 2و 2دی فنیــل پیکریــل هیدرازیــل
()DPPH

) CIL9000SERIES ENGLANDخوانــده

توســط فرمــول زیــر محاســبه شــد.

= )100 × Ablank – Asample ) / Ablank

درصــد بــازداری رادیــکال آزاد ( ) IC%

در ایــن ســنجش  ،فعالیــت آنتــی اکســیدانی

در ایــن فرمــول  Ablankجــذب نــوری نمونــه

توانایــی عصــاره هــا در جــاروب کــردن

جــذب غلظــت هــای مختلــف عصــاره اســت.

عصــاره هــای گیاهــی توســط انــدازه گیــری
رادیــکال هــای آزاد picryl-1-diphenyl-2,2

 ) hydrazyl ( DPPHبررســی شــد.

کنتــرل فاقــد عصــاره اســت و Asample

در ایــن ســنجش توانایــی دادن اتــم هیــدروژن
یــا الکتــرون توســط ترکیبــات و عصــاره هــای

آمــاده کــردن معــرف :مقــدار  0/004گــرم

مختلــف بــا میــزان بــی رنــگ کــردن محلــول

در بالــن ژوژه  100میلــی لیتــر ریختــه شــد

مقایســه فعالیــت آنتــی اکســیدانی عصــاره هــا

DPPHبــا تــرازوی حســاس وزن شــده و
و بــا کمــی متانــل مطلــق حــل شــد و ســپس

بــا متانــل بــه حجــم  100میلــی لیتــر رســید
 .ایــن مرحلــه در تاریکــی انجــام شــد .یــک

لولــه بعنــوان شــاهد و یکــی بعنــوان بالنــک

در نظــر گرفتــه شــد .در لولــه حــاوی بالنــک

 1میلــی لیتــر محلــول  DPPHو  2میلــی لیتــر
متانــل مطلــق و در لولــه شــاهد تنهــا  3میلــی
لیتــر متانــل مطلــق ریختــه شــد .در بقیــه لولــه

هــا از  0/01میلــی گــرم تــا  0/1میلــی گــرم

عصــاره بــه همــراه متانــل مطلــق بــه حجــم

 1میلــی لیتــر رســید و  1میلــی لیتــر DPPH

 DPPHدر متانــل ســنجش شــد .بــه منظــور

از مفهــوم IC50اســتفاده شــد IC50 .بیانگــر
غلظتــی از آنتــی اکســیدان مــورد نظــر اســت

کــه  50%از رادیــکال هــای آزاد  DPPHرا در
یــک دوره زمانــی خــاص خنثــی

می کند(. Molyneux, (2004

سنجش فعالیت قدرت کاهشی یا
)Reducing power(RP
 0/2میلــی لیتــر عصــاره رقیــق شــده بــه همراه
 0/5میلــی لیتــر بافــر ســدیم فســفات 0/2مــوالر
(  )=6pH/6و  0/5میلــی لیتــر از پتاســیم فــری

بــه محلــول اضافــه شــد و بــا متانــل مطلــق

ســیانیدین  1%مخلــوط شــد و در  50درجــه

شــد  .در آخــر  15دقیقــه روی شــیکر قــرار

شــدند  .بعــد از خنــک شــدن  0/5میلــی لیتــر

محلــول بــه حجــم  3میلــی لیتــر رســانیده
داده شــد .تمامــی مراحــل ایــن آزمایــش در

ســانتی گــراد بــه مــدت  20دقیقــه انکوبــه
تــری کلرواســتیک اســید  ) 10% (W/Vاضافــه
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و ســپس ســانتریفوژ شــد ( 10، g1000دقیقــه ،

ریختــه شــد کــه بعنــوان شــاهد بــود .درصــد

روشــناور 0/5 ،میلــی لیتــر آب دو بــار تقطیــر

محاســبه گردیــد()Jiao and Wang, 2005

 4درجــه ســانتی گــراد ) .بــه  0/5میلــی لیتــر از
و 0/1میلــی لیتــر فریــک کلریــد) 0% ( W/V/1

اضافــه شــد و جــذب در 700نانومتــر خوانــده

شــد .قــدرت کاهشــی بــه عنــوان میکرومــول
آســکوربیک اســید معــادل گــرم خالــص وزن
تــر بیــان شــد (.)Niciforovic et al., 2010

ســنجش فعالیــت جــاروب کنندگــی آنیــون
سوپراکســید

جــاروب کنندگــی بــا اســتفاده از فرمــول زیــر
 = ) A0 / 100 × ) )A2 -A1 ( – A0درصــد
جــاروب کنندگــی رادیــکال آزاد
نتایج وبحث

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده افــزودن
نیتــرات نقــره بــه محیــط کشــت بــر تمــام

مــوارد مــورد بررســی اثــر معنــی داری
داشــت .افزایــش غلظــت نیتــرات نقــره ســبب

بــرای ســنجش رادیــکال آنیــون سوپراکســید،

افزایــش وزن تروخشــک کالوســها در تمــام

سیســتم خــود اکســایش پیروگالــل تعیــن

کــه بیشــترین وزن تــر کالوســها در6 mg/l

رادیــکال هــای آزاد آنیــون سوپراکســید بــا

شــدند  9 .میلــی لیتــر بافــر تریــس( HCl -

 )50 =8mmol/L , PH/2در لولــه آزمایــش
ریختــه شــد و بــه مــدت  20دقیقــه در بــن ماری

 25درجــه قــرار داده شــد 40 .میکرولیترمحلول
پیروگالــل ( 45میلــی مــوالر پیروگالــل در 10

تیمارهــا نســبت بــه شــاهد شــد بــه نحــوی
نیتــرات نقــره بــه میــزان  11/93 gو کمتریــن

درتیمــار شــاهدبه میــزان  7/1 gمشــاهده

شــد .بیشــترین وزن خشــک کالوســها درتیمــار

 6 mg/lنیتــرات نقــره بــه میــزان  0/50 gو

کمتریــن وزن خشــک کالوســها مربــوط بــه

میلــی مــوالر  )HClبــه ترکیــب بــاال اضافــه

تیمــار شــاهد بــه میــزان  0/g24بود(شــکل

مــاری  25درجــه  ،یــک قطــره آســکوربیک

افــزودن نیتــرات نقــره بــه محیــط کشــت ســبب

شــد و بعــد از  3دقیقــه انکوبــه شــدن در بــن
اســید  5%بــه آن اضافــه شــد .بعــد از  5دقیقــه
جــذب آن در  490نانومتــر خوانــده شــد .ایــن
مقــدار بعنــوان  A0در نظــر گرفتــه شــد .در
لولــه دیگــر عصــاره گیاهــی ریختــه شــد و

جــذب آن بعــد از  5دقیقــه در 490نانومتــر

خوانــده شــد کــه عــدد خوانــده شــده معــادل

 A1اســت .در  A2بــه جــای عصــاره آب مقطــر

هــای 1و. )2

تغییــر قابــل مالحظــه در محتــوای رزمارینیــک

اســید شــد و افزایــش غلظــت نیتــرات نقــره در
محیــط کشــت ،در تمــام غلظــت هــا بــه جــز
در  6 mg/lســبب افزایــش رزمارینیــک اســید

شــد  .بیشــترین میــزان رزمارینیــک اســید در

4 mg/lنیتــرات نقــره بــه میــزان (mgRA/
 )26/32 gdwو کمتریــن میــزان در 6 mg/l
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شکل :1مقایسه وزن تر کالوسها در حضور غلظت های مختلف نیترات نقره  .حروف مشابه نشان دهنده عدم

اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05
0.6

a

0.5
c

d

d

0.3
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ﻭﺯﻥ ﺧﺷﮏ
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b

0.4

0.1
0
6

2

4

1

ﺷﺎﻫﺩ

ﻧﻳﺗﺭﺍﺕ ﻧﻘﺭﻩ mg/l

شکل. :2مقایسه وزن خشک کالوسها در حضور غلظت های مختلف نیترات نقره  .حروف مشابه نشان دهنده عدم

اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05

شکل :3مقایسه میزان رزمارینیک اسید در کالوسها درحضورغلظت های مختلف نیترات نقره  .حروف مشابه

نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05
نیتــرات نقــره ( )16/98 mgRA/gdwمشــاهده

شــد (شــکل.)3

افــزودن نیتــرات نقــره بــه محیــط کشــت

باعــث افزایــش چشــمگیر در میــزان ترکیبــات
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بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی کالوسهای حاصل از جدا کشت -

فنلــی شــد و هماننــد رزمارینیــک اســید میــزان

قابــل مالحظــه تــر از ســایر غلظــت هــا بــود و

تــا غلظــت  4 mg/lافزایــش یافــت و پــس از

نیتــرات نقــره بــود .بیشــترین میــزان فالونوئیــد

ترکیبــات فنلــی نیــز در حضــور نیتــرات نقــره

آن اثــر کاهشــی مشــاهده شــد بــه نحــوی کــه

بیشــترین میــزان ترکیبــات فنلــی در 4 mg/l

نیتــرات نقــره بــه میــزان ()77/8 mgGA/gdw

و کمتریــن میــزان ترکیبــات فنلــی در تیمــار

غلظــت بهینــه بــرای تولیــد فالونوئیدهــا6 mg/l

در  6 mg/lنیتــرات نقــره بــه میــزان (mgQE/

 )7/54 gdwو کمتریــن محتــوای فالونوئیــد در

تیمــار شــاهد بــه میــزان() mgQE/gdw 4/01

مشــاهده شــد (شــکل .)5

 6 mg/lنیتــرات نقــره ()31/4 mgGA/gdw

بــا توجــه بــه شــکل هــای 6،7و 8از بررســی

نیتــرات نقــره بــه عنــوان الیســیتور غیــر

کنندگــی رادیــکال DPPHو قــدرت کاهشــی و

و ایــن اثــر در غلظــت  6 mg/lنیتــرات نقــره

نتایــج مشــابهی بــه دســت آمــد .بیشــترین

مشــاهده شد(شــکل .)4

زیســتی تولیــد فالونوئیــد هــا را تحریــک کــرد

فعالیــت آنتــی اکســیدانی بــا روش جــاروب

فعالیــت جــاروب کنندگــی آنیــون سوپراکســید

10
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8

0
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2
ﻧﻳﺗﺭﺍﺕ ﻧﻘﺭﻩ mg/l

شکل :4مقایسه محتوای ترکیبات فنلی در کالوسها درحضورغلظت های مختلف نیترات نقره. .حروف مشابه

نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05

c
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شکل :5مقایسه محتوای فالونوئید کالوسها درحضورغلظت های مختلف نیترات نقره .حروف مشابه نشان دهنده

عدم اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05
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شکل :6مقایسه فعالیت انتی اکسیدانی( )IC50کالوس ها درحضور غلظت های مختلف نیترات نقره حروف مشابه

نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05
250
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شکل.7مقایسه قدرت کاهشی  RPدرکالوسها درحضور غلظت های مختلف نیترات نقره  .حروف مشابه نشان

دهنده عدم اختالف معنی دار و حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح p≤0/05

فعالیــت آنتــی اکســیدانی بــا هــر  3روش در

آنتــی اکســیدانی در تیمــار  6 mg/lنیتــرات

آنتــی اکســیدانی بــا هــر  3روش در تیمــار

(شــکل.)6

تیمــار  4 mg/lنیتــرات نقــره و کمتریــن فعالیــت

 6 mg/lنیتــرات نقــره مشــاهده شــد .قــرار
گیــری در معــرض نیتــرات نقــره بــه صــورت
قابــل مالحظــه ای درباالتریــن غلظــت ســبب

کاهــش قــدرت جــاروب کنندگــی رادیــکال

نقــره بــه میــزان ( ) 264 g/mlµمشــاهده شــد

نتایــج نشــان داد بــا افزایــش غلظــت نیتــرات
نقــره تــا  4 mg/lقــدرت کاهشــی افزایــش یافت
و پــس از ایــن غلظــت اثــر کاهشــی مشــاهده
شــد .بیشــترین قــدرت کاهشــی در 4 mg/l

 DPPHشــد بــه نحــوی کــه کمتریــن قــدرت

نیتــرات نقــره (212/45میکرومــول اســکوربیک

نیتــرات نقــره مشــاهده شــد  .بیشــترین فعالیــت

نیتــرات نقــره بــه میــزان (122 /95میکرومــول

بــه میــزان (  )117 µg/mlو کمتریــن فعالیــت

هماننــد ســایر روشــهای ســنجش فعالیــت

حــذف رادیکالهــای آزاد DPPHدر 6 mg/l

آنتــی اکســیدانی در تیمــار  4 mg/lنیتــرات نقره

اســید) و کمتریــن قــدرت کاهشــی در6 mg/l

اســکوربیک اســید) مشــاهده شــد (شــکل.)7
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آنتــی اکســیدانی در ایــن بررســی بــا افزایــش

یونهــای  Ag+را تولیــد میکننــد ایــن یونهــا

قــدرت جــاروب کنندگــی آنیــون سوپراکســید

 DNAتغییــر ایجــاد کننــد و بیــان ژنهــا را

غلظــت نیتــرات نقــره تــا  4 mg/lافزایــش

مشــاهده شــد .پــس از آن کاهــش فعالیــت
اتفــاق افتــاد  .نیتــرات نقــره در تمــام غلظــت
هــا بــه جــز  6 mg/lســبب افزایــش فعالیــت

جــاروب کنندگــی آنیــون سوپراکســید شــد بــه

نحــوی کــه بیشــترین فعالیــت جــاروب کنندگــی
آنیــون سوپراکســید در تیمــار  4 mg/lنیتــرات

نقــره بــه میــزان  59%/2و کمتریــن فعالیــت
جــاروب کنندگــی آنیــون سوپراکســید در

تیمــار  mg/l 6نیتــرات نقــره 18%/05مشــاهده
شــد .غلظــت بهینــه نیتــرات نقــره بــرای فعالیــت

آنتــی اکســیدانی بــا هــر  3روش غلظــت 4

 mg/lنیتــرات نقــره بود(شــکل.)8

طــی واکنــش جانشــینی میتواننــد در ســاختار
تحــت تأثیــر قــرار دهنــد و از طریــق نفــوذ بــه

 DNAرونویســی از آنزیمهایــی را فعــال

کننــد کــه در افزایــش رشــد دخالــت دارنــد.
یونهــای نقــره در مرحلــه تقســیم ســلولی وارد
عمــل شــده و از آنجایــی کــه قــدرت اتصــال

بــه  DNAرا دارنــد در نتیجــه باعــث تغییــر

رونویســی از برخــی ژنهــا میشــوند و شــاید
افزایــش بیومــس را بــا افزایــش رونویســی از

ژنهــای دخیــل در ایــن فراینــد کنتــرلکننــد

).Elumali et al., (2010

یکــی دیگــر از مکانیســم نیتــرات نقــره در
افزایــش رشــد ممانعــت از ســنتز و فعالیــت

نتایــج نشــان داد که رشــد کالوســها بــا افزودن

اتیلــن اســت .بــرای اولیــن بــار در گزارشــی

یکــی از مکانیســمهایی کــه میتــوان اثــر

نقــره قــادر بــه جلوگیــری از فعالیــت اتیلــن

نیتــرات نقــره بــه محیــط کشــت افزایــش یافــت.

نیتــرات نقــره را تفســیر کــرد مکانیســم اثــر
یونــی میباشــد .ذرات نقــره بــه مــرور زمــان

درســال  1976مطــرح شــد کــه نیتــرات

مصنوعــی در واکنشهایــی ماننــد ریــزش،
پیــری و کاهــش رشــد مــی باشــد (1976,
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شکل:8مقایسه فعالیت جاروب کنندگی انیون سوپراکسید در کالوسها درحضورغلظت های مختلف نیترات نقره .حروف
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 .)Beyerســنتز اتیلــن در شــرایط پیــری و

گیــاه  Echinacea angostifoliaمطابقــت

کلــی ســنتز اتیلــن از طریــق ســیگنالهای

در ایــن بررســی میــزان رزمارینیــک اســید

تنــش در گیــاه تحریــک میشــود بــه طــور
داخلــی یــا خارجــی تحریــک میشــود و رشــد
گیــاه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد Wang

داشــت.

وترکیبــات فنلــی بــا افــزودن نیتــرات نقــره

بــه محیــط کشــت تغییــر چشــمگیری داشــت

). and Ecker (2002مکانیســم اثــر نیتــرات

و در باالتریــن غلظــت نیتــرات نقــره میــزان

میشــود کــه یــون نقــره میتوانــد در مســیر

بــه کنتــرل کاهــش یافــت  .برخــی الیســتیورها

نقــره در افزایــش رشــد بــه ایــن صــورت بیــان
فعالیــت اتیلــن تداخــل ایجــاد کنــد و جایگزیــن
یــون مــس در گیرنــده پروتئینــی اتیلــن شــود.
همچنیــن ثابــت شــده یــون نقــره از اتصــال
اتیلــن بــه گیرنــده در ســلول گیاهــی ممانعــت

میکنــد و بــه ایــن صــورت از فعالیــت اتیلــن
جلوگیــری و باعــث افزایــش رشــد میشــود

ایــن متابولیــت هــای ثانــوی بــه شــدت نســبت
هماننــد شــرایط تنـشزا عمــل میکننــد و باعــث

میشــوند سیســتم دفاعــی گیــاه فعــال شــود
در نتیجــه فعالیــت آنزیــم هــای دفاعــی و تولیــد

کننــده متابولیــت هــای ثانویــه مثــل آنزیــم
فنیــل آالنیــن آمونیــا لیــاز ( )PALافزایــش
یابــد ،امــا ایــن کــه گیــاه بــه الیســتیور هماننــد

) .Kushad and Paviah,(1984تحقیقــات

شــرایط تنــش واکنــش نشــان دهــد و غلظــت

جلوگیــری از فعالیــت اتیلــن و افزایــش رشــد

دارد .برخــی گونههــای گیاهــی در غلظــت

بســیاری در زمینــه اثــر نیتــرات نقــره در

در شــرایط  in vitroو  in vivoانجــام شــده

اســت .بــرای مثــال بررســی اثرنیتــرات نقــره
بــر رشــد گیــاه ســیبزمینی در محیــط MS

بهینــه الیســیتور بســتگی بــه گونــه گیاهــی
هــای بــاالی نقــره بــدون هیــچ اثــر ممانعتــی

بــه رشــد و تولیــد ترکیبــات ثانــوی ادامــه مــی

دهنــد امــا برخــی گونــه هــا در غلظــت هــای

نشــان داد مصــرف  AgNo3در محیــط

بــاال آســیب مــی بیننــد و تولیــد متابولیــت

مــی شــود ( .Turhan (2004نتایــج مــا بــا

هــا کاهــش مــی یابــد (. Szabo et al.,(1999

کشــت ســبب افزایــش رشــد نســبت بــه کنتــرل
نتایــج Radhakrishnanو همــکاران ()2014
دربررســی اثرنیتــرات نقــره در کشــت بافــت

گیـ�اه بادامزمینـ�ی  ،شـ�اخه زایـ�ی گیـ�ا ه �Echi

nacea angustifolia Chen Chae et al.,
) (2012و نتایــج  Parkو همــکاران ( )2008
در بررســی اثــر نیتــرات نقــره در کشــت بافــت

هــای ثانــوی و فعالیــت آنتــی اکســیدانی در آن

همچنیــن کاهــش میــزان رزمارینیــک اســید و
ترکیبــات فنلــی مــی توانــد بــه علــت ســرکوب

آنزیــم  PALباشــد و ســرکوب آنزیــم PAL

نیــز مــی توانــد بــه علــت فعــال شــدن یــک
ســری ســیگنالهای داخلــی مهــار کننــده

آنزیــم  PALتوســط عوامــل خارجــی باشــد
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بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی کالوسهای حاصل از جدا کشت -

(.Creasy, (1976

فیروزه علیرضایی و همکاران

کشــت ریش ـههای موئــی Salvia Milthoriza

از ســوی دیگــر افزایــش غلظــت فلــزات ســنگین

پرداختنــد و افزایــش میــزان رزمارینیــک اســید

هــای پاییــن بــا تحریــک سیســتم دفاعــی ســبب

وکاهــش ایــن متابولیــت هــا را در غلظــت هــای

از جملــه نقــره در بافتهــای گیاهــی در غلظــت
افزایــش ترکیبــات فنلــی مــی شــود و در غلظــت
هــای بــاال ســبب اکسیداســیون ترکیبــات فنلــی

مــی شــود و همچنیــن ایــن ترکیبــات خــود
مســبب کالتــه شــدن فلــزات ســنگین میشــوند

و بــه علــت گروههــای آروماتیــک کــه در

ســاختار خــود دارنــد واکنشپذیــری بــاال بــا
فلــزات ســنگین نشــان میدهنــد و بــا اتصــال

بــه فلــزات ســنگین میــزان ترکیبــات فنلــی
کاهــش مــی یابــد

و ترکیبــات فنلــی در غلظــت هــای متوســط

بــاالی نیتــرات نقــره مشــاهده کردنــد و نتایــج

 Ghokhaleو )  Bansal(2010کــه اثرنیتــرات
نقــره را بــر میــزان فالونوئیــددر کشــت بافــت
گیــاه  Orxylum indicumبررســی کردنــد
مطابقــت داشــت.

نیتــرات نقــره توانایــی تغییــر بســیاری از ژنهــا

را دارد .در بررسـ�ی کـ�ه رو ی �Arabidop

 sis thalianaصــورت گرفــت مشــخص شــد
کــه نقــره در پاســخهای گیــاه بــه تنشهــای

( .Elzaawely and Tawata, (2007بنابرایــن

مختلــف دخالــت میکنــد و ژنهایــی را تنظیــم

کشــت ،میــزان ترکیبــات فنلــی بــه علــت ورود

ســنگین و تنشهــای اکســیداتیو دخالــت دارنــد

بــا افزایــش غلظــت نیتــرات نقــره در محیــط
نقــره بــه بافتهــا و ایجــاد ســمیت کاهــش

مییابــد .

میکنــد کــه در پاســخ گیــاه نســبت بــه فلــزات
مثــل ژنهــای دخیــل در عملکــرد واکوئــل و

ژنهــای جابهجــا کننــده پروتــون ،سوپراکســید

فالونوئیدهــا از مهمتریــن ترکیبــات پلــی فنلــی

دیســموتاز ،اکســیداز مربــوط بــه ســیتوکروم

اکســید اتیــو حاصــل از افزایــش فلــزات ســنگین

تغییــر در ژنهــای تنظیــم کننــده فعالیــت اکســین

هســتند .بــا ایجــاد شــرایطی هماننــد تنشهــای

ماننــد نقــره ،مســیر فنیــل پروپانوئیــد بــه ویــژه
مســیر بیوســنتز فالونوئیدهــا افزایــش مییابــد

فالونوئیدهــا نقــش مهمــی در حفاظــت در
مقابــل رادیکالهــای آزاد دارنــد و قادرنــد ایــن
رادیکالهــا را جــاروب کننــد Rice – Evans,et

 ،450-pو پراکســیداز ،همچنیــن توانایــی
در تنظیــم اندازه ارگانهــا (ARGOS = auxin

) Regulatedgene involue in organ sizeو
ژنهــای مســیر عالمــت دهــی اتیلــن و همچنیــن
مقاومــت سیســتمیک (SAR= Systemic

 )acquired resistanceرا تغییــر میدهــد

). al (1996نتایــج ایــن بررســی بــا نتایــج

( Kaveh et al., (2013و همیــن امــر نشــان

تولیــد رزمارینیــک اســید و ترکیبــات فنلــی در

تغییــر در میــزان پروتئینهــای گیاهــی و بــه

 Yanو همــکاران ( )2006کــه بــه بررســی

دهنــده ایــن اســت کــه نیتــرات نقــره توانایــی
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دنبــال آن آنزیــم هــا و تغییــر میــزان ترکیبــات

گونــه هــای فعــال اکســیژنROS)= Reactive

در ایــن بررســی نیتــرات نقــره در غلظتهــای

غلظــت هــای پاییــن نقــره بــا افزایــش گونــه

اکســیدانی از طریــق جــاروب کنندگــی رادیــکال

گیــاه را فعــال مــی کننــد و بــا عــث افزایــش

ثانــوی را دارد.

پاییــن و متوســط ســبب افزایــش فعالیــت آنتــی

 DPPHو فعالیــت جــاروب کنندگــی رادیــکال

سوپراکســید ( )SOو قدرت کاهشــی ( )RPشــد
و در بیشــترین غلظــت نیتــرات نقــره فعالیــت

آنتــی اکســیدانی کاهــش یافــت  .در بررســی
مــا تعــادل میــان فعالیــت آنتــی اکســیدانی و
تولیــد رزمارینیــک اســید و ترکیبــات فنلــی

تحــت تاثیــر تیمــار نیتــرات نقــره مشــاهده شــد.

نقــش ترکیبــات ثانــوی گیاهــی ماننــد ترکیبــات
فنلــی و رزمارینیــک اســید بــا فعالــت آنتــی

اکسـ�یدانی مشـ�خص اسـ�ت �Perron and Bru

 )Oxygen Speciesرا دارنــد.

هــای فعــال اکســیژن سیســتم آنتــی اکســیدانی

فعالیــت آنتــی اکســیدانی مــی شــوند امــا در
غلظــت هــای بــاال باعــث ایجــاد ســمیت بــرای

گیــاه مــی شــوند .یکــی از عالئــم ســمیت در
گیــاه عــدم تعــادل بیــن گونــه هــای فعــال
اکســیژن و دفــاع آنتــی اکســیدانی اســت وقتــی
ایــن تعــادل از بیــن بــرود عامــل تنــش زا باعــث

آســیب بــه بافــت هــا و ملکولهــای زیســتی و
پروتئیــن هــا و باعــث کاهــش فعالیــت آنتــی

اکســیدانی در نهایــت باعــث مــرگ ســلولی مــی
شــود .اثــر ســمی ذرات بــه عواملــی مانندگونــه

)،,maghim 2009 ; Soobratte et al (2005

گیــاه ،انــدازه ذرات و نــوع ســلول بســتگی دارد

بــه تغییــر میــزان ایــن ترکیبــات تحــت تاثیــر

نتایــج ایــن بررســی نشــان داد نیتــرات نقــره در

مــی تــوان تغییــر فعالیــت آنتــی اکســیدانی را
نیتــرات نقــره نســبت داد.

(.Jiravova et al., (2016

غلظــت هــای پاییــن و متوســط بــا ایجــاد گونــه

ذرات نقــره توانایــی تغییــر مســیر متابولیســمی

هــای فعــال اکســیژن باعــث افزایــش فعالیــت

ترکیبــات ثانــوی شــناخت شــده را کاهــش

اکســیدان مثــل رزمارینیــک اســید و ترکیبــات

ســنتز ترکیبــات ثانویــه را دارنــد و مــی تواننــد
داده و تولیــد ترکیبــات ثانــوی کمتــر شــناخته

شــده را القــا کننــد (.Ghanati et al., (2014

مطالعاتــی در رابطــه بــا میانکنــش گیــاه بــا
نیتــرات نقــره انجــام شــده اســت مشــاهده

شــده کــه نقــره در غلظــت هــای بــاال بــا ایجــاد
تنــش اکســیداتیو باعــث ایجــاد ســمیت بــرای

گیــاه مــی شــود.یونهای نقــره توانایــی افزایــش

آنتــی اکســیدانی و افزایــش ترکیبــات آنتــی
فنلــی شــد و در باالتریــن غلظــت باعــث ایجــاد
عــدم تعــادل بیــن دفــاع آنتــی اکســیدانی و گونه
هــای فعــال اکســیژن شــد و نتیجــه ایــن فراینــد

ایجــاد ســمیت مــی باشــد و متناســب بــا آن

محتــوای ترکیبــات آنتــی اکســیدانی و فعالیــت
آنتــی اکســیدانی کاهــش یافــت .نتایــج حاضــر
در ایــن بررســی بــر توانایــی نیتــرات نقــره
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بــه عنــوان الیســیتور بــرای افزایــش تولیــد

ایــن ترکیــب بــود و بررســی ســازو کار دقیــق

داللــت دارد .افــزودن نیتــرات نقــره بــه محیــط

ثانویــه و مســیر عالمــت دهــی آنهــا نیازمنــد

ترکیبــات ثانویــه و تغییــر مســیر بیوســنتز آنها

کشــت ســبب تغییــر ترکیبــات آنتــی اکســیدانی
و فعالیــت آنتــی اکســیدانی شــد امــا غلظــت

بهینــه در بررســی مــا غلظــت هــای متوســط

اثــر نیتــرات نقــره بــر ســنتز متابولیــت هــای
پژوهــش هــای بیشــتری اســت.
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