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سرمدی ،م ،.ن .کریمی و م.ح .میرجلیلی .1397 .رویکرد حفاظتی به گونه در حال انقراض سُرخدار ( )Taxus baccata L.با بهینهسازی
کشت کالوس برای تولید تاکسول .فصلنامه علوم محیطی.213-228 :)4(16 .
سابقه و هدف :گیاه سُرخدار بعنوان مهمترین منبع تولید ترکیب ضد سرطان تاکسول ،یکی از گونههای جنگلی بومی ایران است .این گیاه
به دلیل رشد و زادآوری پایین و برداشت بیرویه از طبیعت در شمار گونههای در معرض انقراض قرار دارد .استفاده از تکنیک کشت بافت
میتواند رویکرد بهرهبرداری از این گیاه باارزش برای تولید تاکسول را از عرصههای طبیعی به شرایط کنترلشده تغییر داده و آن را از خطر
انقراض نجات دهد .بهرهبرداری پایدار از کشتهای کنترل شده ،بهینهسازی شرایط تولید زیستتوده و کنترل عاملهای بازدارنده رشد شامل
ترکیبهای فنولی و اکسایش آنها در کشت کالوس و سلول سُرخدار ضرورت دارد .در این تحقیق استفاده مقایسهای از مواد جاذب و ترکیبی
از آنتیاکسیدانها بمنظور بهبود رشد کالوس برای تولید تاکسول با دیدگاه حفاظت از ذخیرههای ژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روشها :از سه تیمار زغال فعال (یک گرم در لیتر) ،پلی وینیل پیرولیدون  250( PVPمیلیگرم بر لیتر) و یک ترکیب آنتیاکسیدانی
شامل ( 0/2گرم بر لیتر گلوتامین 0/05 ،گرم بر لیتر اسید آسکوربیک و  0/05گرم بر لیتر اسید سیتریک) در محیط رشد کالوسها بمنظور
تیماردهی استفاده شد 4 .گرم از کالوسهای  60روزه به محیط کشت کالوس حاوی هرکدام از تیمارها منتقل شدند و محیط کشت فاقد
تیمار بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد .بعد از گذشت  21روز میزان قهوهای شدن کالوسها ،میزان وزنتر ،وزن خشک و درصد زندهمانی
بعنوان فاکتورهای رشدی و مورفولوژیک و محتوای پراکسید هیدروژن ،محتوای مالون دیآلدئید ،میزان فنول کل ،فعالیت آنزیم پلیفنول
اکسیداز و میزان تاکسول بعنوان فاکتورهای فیتوشیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.
نتایج و بحث :نتایج حاصل از تغییرپذیریهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی کالوسها تحت تاثیر تیمارها نشان داد که تیمار ترکیب
آنتیاکسیدانی با کاهش معنیدار محتوای پراکسید هیدروژن و کاهش استرس اکسیداتیو سبب کاهش میزان پراکسید اسیون لیپیدی و
کاهش میزان قهوهایشدن بافتها گردید .همچنین تحت تاثیر این تیمار با کاهش میزان فنول کل و کاهش فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز
از اکسایش ترکیبهای فنولی جلوگیری شده و درصد زندهمانی و میزان وزن تر و خشک آنها افزایش یافت و از شدت قهوهایشدن کالوسها
نسبت به نمونه شاهد بطور معنیداری کاسته شد .تیمار های  PVPو زغال فعال نیز با اتصال به ترکیبهای فنولی و کاهش تمرکز آنها در
سلولها سبب کاهش فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز شدند و به این ترتیب موجب افزایش معنیدار میزان زندهمانی و کاهش میزان قهوهای
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شدن کالوسها گردیدند .در حالیکه تغییر معنیداری در محتوای پراکسید هیدروژن ،محتوای مالون دیآلدئید ،میزان وزن تر ،وزن خشک
و محتوای تاکسول تحت تیمارهای  PVPو زغال فعال مشاهده نشد .نبود افزایش وزن تر و خشک کالوسها تحت تاثیر ترکیبهای جاذب
 PVPو زغال فعال میتواند بهدلیل جذب هورمونها و ویتامین همراه با جذب ترکیبهای سمی از محیط کشت توسط این ترکیبها باشد.
نتیجهگیری :همه تیمارهای بکاربرده شده در کاهش میزان قهوهایشدن و افزایش زندهمانی کالوسها موثر بودند ولی تیمار ترکیب
آنتیاکسیدانی به دلیل بیشترین تأثیر در بهبود رشد و افزایش میزان وزن تر و خشک همراه با افزایش تاکسول بعنوان بهترین تیمار برای
بهینهسازی کشت کالوس سُرخدار پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :آنتیاکسیدان ،انقراض ،تاکسول ،سُرخدار ،کالوس.

مقدمه
گیاه سُرخدار 1از بازدانگان متعلق به خانواده

غیرقانونی و قطع بیرویه این درختان و با توجه به رشد

سرخدار 2میباشد ( .)Price, 1990این گونه در بیشتر

خیلی کند و بذرآوری طوالنی و نامنظم آنها،

کشورهای اروپای معتدله تا عرض  63درجه در شمال و

زیستگاههای طبیعی سُرخدار به شدت مورد تهدید است

روسیه سفید در شرق ،غرب آسیا (جنگلهای قفقاز و

و این گونه در فهرست گونه های در معرض انقراض قرار

هیرکانی) و شمال آفریقا گسترش یافته است

گرفتهاست ( ;Alemi et al., 2013; Behera et al., 2000

( )Svenning and Magård, 1999و یکی از گونههای

 .)Golalizadeh, 2010; Zare, 2001محققان از طرفی

بومی ایران است که در ارتفاعات  900تا  1800متری

در تالش برای یافتن روش های جایگزین تولید تاکسول

از سطح دریا در جنگلهای شمال آستارا تا علیآباد

ب منظور افزایش بیشتر تولید و از سوی دیگر بهدنبال

کتول ،استان گلستان و حوزه ارسبارن پراکنش دارد

جلوگیری از تخریب این گونه با ارزش هستند .بهدلیل

( .)Zare, 2001تاکسول بعنوان مهمترین ماده

ساختار پیچیده شیمیایی تاکسول و پیچیدگی مسیر

ضدسرطان طبیعی از پوست تنه گونههای مختلف

بیوسنتزی آن (حضور بیش از  20آنزیم در مسیر

سُرخدار استخراج میشود ( ;Mousavi et al., 2011

بیوسنتز) تولید شیمیایی و کامال سنتتیک این ماده

 .)Woo et al., 1994این ماده یک ترکیب دیترپنوئیدی

بسیار دشوار و مقرون به صرفه نیست ( Hoffman and

است که ویژگی درمانی آن برای انواع سرطانها از جمله

 .)Shahidi, 2009; Witherup et al., 1990یکی از

سرطانهای سینه ،تخمدان ،کبد ،خون و کاپوزی

روش های پیشنهادی برای تولید تاکسول و بسیاری از

سارکومای وا بسته به ایدز تائید شدهاست ( Expósito et

متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی استفاده از

 .)al., 2009; Zhang et al., 2007از آنجا که سُرخدار

تکنولوژی کشت بافت و سلول است ( Fett-Neto et al.,

مهمترین منبع تولید این ماده با ارزش محسوب میشود

 .)1993; Lan et al., 2003; Zhang and Wu, 2003بر

و به دلیل اثربخشی باال و استقبال گسترده و روزافزون

این اساس در محیط آزمایشگاه از جداکشتهای گیاهی،

به تهیه این ماده باارزش ،گونه های سُرخدار از جمله ( T.

تودهای بی شکل و تمایزنیافته از سلولهای گیاهی تحت

 )baccataبسیار مورد توجه هستند ( Woo et al.,

عنوان کالوس تولید میشود که به خاطر رشد و تکثیر

 .)1994میز ان تولید تاکسول در درختان سُرخدار بسیار

سریع منبع خوبی برای تولید متابولیتهای ثانویه

پایین است بطوری که برای تهیه یک گرم تاکسول نیاز

محسوب میشود ( .)Filova, 2014هرچند تولید

به قطع سه درخت سُرخدار بالغ صدساله است

متابولیت های ثانویه در کشت کالوس و سلول گیاهی

( .)Witherup et al., 1990به همین دلیل با بهرهبرداری

پایین است ولی امروزه با بهینهسازی مرحلههای کشت،

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 1397

214

مرضیه سرمدی و همکاران

استفاده از القاءکننده های مختلف زیستی و غیرزیستی

کشت بافت سُرخدار میباشد ( Abdelwahd et al.,

تحت عنوان الیسیتورها و همچنین با دستکاریهای

 .)2008; Toulabi et al., 2015خنثیسازی یا حذف

ژنتیکی و استفاده از تکنیک های مهندسی متابولیت

فنلها در محیط کشت عاملی ضروری در تحقیقهای

تولید متابولیت های ثانویه در سیستم های کشت بافت و

کشت بافت گیاهی محسوب می شود که موفقیت

سلول گیاهی افزایش قابل مالحظهای یافته است ( Zhao

پروژه های تحقیقاتی و صنعتی را تحت تاثیر قرار

 .)et al., 2005بطوریکه استفاده از تکنیک کشت بافت

میدهد .برای حذف مواد تراوششده و جلوگیری از

و سیستمهای بیوراکتوری مهمترین و کارآمدترین روش

تشکیل آنها ،روشهای مختلفی پیشنهاد شده است ،از

تولید تاکسول به شمار میآید ( ;Lan et al., 2003

جمله نگهداری کالوسها در تاریکی و استفاده از

 .)Zhang and Wu, 2003افزون بر تولید متابولیتهای

آنتیاکسیدان هایی چون آسکوربیک اسید ،مالتونین و

ثانویه ،همچنین استفاده از سیستم کشت بافت در

اسید سیتریک که تنش اکسایشی را کاهش داده و از

باززایی و تکثیر گیاهان از بافت کالوس آنها بسیار مورد

اکسایش ترکیبهای فنلی جلوگیری میکند ( Gill and

توجه است ( )Rajewski et al., 2000از آنجا که

 .)Gill, 1994; Khosroushahi et al., 2011همچنین به

بذردهی درختان سُرخدار از سن  30سالگی شروع

استفاده از مواد جاذبی مانند زغال فعال و پلیوینیل

میشود و دوره کمون بسیار طوالنی تا حدود یک سال

پیرولیدون ) (PVPکه با ترکیبهای فنولی پیوند ایجاد

دارد ( )Delevoy et al., 1967در نتیجه توانایی تولید

کرده و سبب کاهش سمیت این ترکیبها میشوند

کالوس و بهینه سازی تولید آن از جداکشتهای سُرخدار

می توان اشاره کرد ).(Jones and Saxena, 2013

می تواند ،گامی موثر در پژوهشهای باززایی و تکثیر این

نظر به ضرورت حفظ ،احیاء و گسترش محدود

گیاه ارزشمند و مهمت رین اصل در استقرار کشتهای

تودههای باقیمانده سُرخدار در شمال کشور ،بهینهسازی

سوسپانسون سلولی و تولید تجاری تاکسول در

کشت بافت این گیاه و کاهش مشکل قهوهایشدن

بیوراکتورهای تجاری باشد.

کالوس آن بسیار دارای اهمیت است .در این راستا

یکی از مهمترین مشکلهای کالزایی بویژه در

بررسیهای زیادی صورت گرفته است که بیشتر با تمرکز

گیاهان دارویی ،قهوهایشدن اکسایشی کالوسها

بر تاثیرهای عنصرهای غذایی ،نوع محیط کشت و

( )oxidative browningبهدلیل تولید اکسیداسیون

هورمون ها بوده است ( Fett-Neto et al., 1993; Jaziri

ترکیبهای فنلی میباشد که سبب کاهش و یا توقف

 .)et al., 1996بنابراین در تحقیق باال سعی شد ،استفاده

رشد سلولها ،کاهش قدرت باززایی و در نهایت مرگ

مقایسه ای از مواد جاذب و ترکیبی از آنتیاکسیدانها در

سلولها میشود ( .)Jones and Saxena, 2013در

بهبود رشد کالوس سُرخدار مورد مطالعه قرار گیرد .بدین

بسیاری از روشهای کشت بافت گیاهی ،ریزنمونهها،

منظور از پلی وینیل پیرولیدون ،زغال فعال و ترکیبی از

بریده شده و سپس در محیطهایی که بطور نهفته دارای

چند آنتی اکسیدان شامل (اسید آسکوربیک  ،اسید

شرایط تنش هستند کشت میشوند .این امر سبب تولید

سیتریک و اسید آمینه گلوتامین) بعنوان تیمار در کشت

و رهایش ترکیبهای فنلی در ریزنمونهها و یا محیط

کالوسهای این گیاه استفاده شد و بعد از گذشت 21

کشت میشود ( .)Titov et al., 2006قهوهایشدن بافت

روز برخی تغییرپذیریهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی

کالوس و رشد کند کالوسهای سُرخدار بهخاطر داشتن

کالوسها مطالعه و بهترین تیمار برای بهینهسازی

ترکیبهای فنولی ،شایعترین مشکل در تحقیقهای

کالوس و تولید تاکسول انتخاب و نشان داده شد.
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مواد و روشها

تیمارها منتقل شدند .از آنجا که آنتیاکسیدانها از جمله

مواد گیاهی و القای کالوس

اسید آسکوربیک در برابر افزایش دما ناپایدار هستند،

از سرشاخههای جوان سُرخدار بومی ایران واقع در

ترکیب آنتیاکسیدانی بعد از تهیه توسط فیلتر سرنگی

دانشگاه شهید بهشتی تهران (ارتفاع از سطح دریا 1785

 0/22میکرومتر فیلتر شد و سپس به محیط کشت اتوکالو

متر 48°35´ ،عرض جغرافیایی شمالی و ´ 23° 51طول

شده برای تیماردهی اضافه شد .محیط کشت پایه رشد

جغرافیایی غربی) بعنوان ریزنمونه استفاده شد .ریزنمونهها

کالوس بدون هیچگونه تیمار بعنوان گروه شاهد در نظر

بهمدت یک ساعت زیر آب جاری قرار داده شدند و بعد از

گرفته شد .همه نمونههای شاهد و تیمار بهمدت  21روز

حذف برگها ،یک دقیقه در الکل  70درصد ( )V/Vو

در اتاق کشت و در تاریکی با دمای  25درجه نگهداری

سپس در هیپوکلریت سدیم  2درصد بهمدت  20دقیقه

شدند.

ضدعفونی شدند و در پایان در سه زمان با آب مقطر

اندازهگیری میزان وزن تر و خشک کالوسها

استریل شستشو داده شدند .برای القای کالوس از محیط

بعد از گذشت  21روز از زمان تیماردهی ،کالوسها

کشت گمبورگ ( )B5حاوی  6میلیگرم در لیتر دو و

از محیط کشت جدا شده و بالفاصله وزن تر آنها با ترازو

چهار-دیکلرو فنوکسی استیک اسید ( )2,4-Dو 0/5

مشخص گردید .سپس کالوسها بهمدت  48ساعت در

میلیگرم در لیتر کینتین ( )KINهمراه با  30گرم در لیتر

دستگاه خشککن انجمادی ) (Freez dryerخشک شده

ساکارز با  pH= 5/8استفاده شد ( Bruňáková et al.,

و وزن خشک آنها ثبت گردید.

 .)2004ریزنمونهها به قطعههای  1سانتیمتری برش داده

تخمین میزان قهوهایشدن بافتها

و بصورت افقی بر روی محیط کشت قرار داده شدند و در

بمنظور تعیین میزان قهوهایشدن کالوسها بعد از

اتاق کشت با دمای  25درجه و در تاریکی تا زمان

 21روز از زمان تیماردهی ،بر اساس میزان قهوهایشدن

کالوسدهی نگهداری شدند .بعد از القای کالوس،

و تیرهشدن کالوسها در  5رتبه قرار داده شدند .کمترین

کالوسها از ریزنمونهها جدا و به محیط رشد کالوس شامل

میزان قهوهایشدن با یک و بیشترین میزان آن با 5

 0/5میلیگرم کینتین ( ،)KINسه میلیگرم دو و چهار-

رتبهبندی شد.

دیکلرو فنوکسی استیک اسید ( )2,4-Dو  0/5میلیگرم

بررسی زندهمانی سلولها

جیبرلین ( )GA3منتقل شدند و در اتاق کشت با دمای

کالوسها با محلول رنگآمیزی %4وزنی-حجمی

 25و در تاریکی درجه نگهداری شدند و هر  21روز

تریپان بلو ( )Trypan blueرنگآمیزی شدند و بعد از

واکشت شدند (.)Bruňáková et al., 2004

گذشت  5دقیقه سلولها با الم شمارشکننده سلول

طراحی آزمایش و بررسی تیمارهای مختلف

( )Haemocytometerزیر میکروسکوپ نوری مشاهده
شدند .آسیبدیدن دیوارۀ سلولی و غشاء سلولهای مرده،

از سه تیمار زغال فعال (یک گرم در لیتر)،
پلیوینیل پریلیدون ( 250میلیگرم بر لیتر) و یک ترکیب

سبب نفوذ رنگ آبی به داخل آنها میشود.

آنتیاکسیدانی شامل ( 0/2گرم بر لیتر گلوتامین0/05 ،

اندازهگیری میزان پراکسید هیدروژن ()H2O2

گرم بر لیتر اسید آسکوربیک و  0/05گرم بر لیتر اسید

 0/05گرم از بافت تازه کالوس در  1500ماکرولیتر

سیتریک) در محیط رشد کالوسها بمنظور تیماردهی

 %0/1 TCAساییده شد و عصاره بهدست آمده به مدت

استفاده شد .برای انجام تیمار  4گرم از کالوسهای 60

 15دقیقه در  15000 gسانتریفیوژ شد .سپس به 500

روزه به محیط کشت رشد کالوس حاوی هرکدام از

ماکرولیتر از سوپرناتانت 500 ،ماکرولیتر بافر فسفات
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پتاسیم  100میلیموالر ( )pH=7و  1میلیلیتر یدور

مختلف بعنوان استاندارد استفاده شد و نتایج بهصورت

پتاسیم  1موالر اضافه شد .مخلوط واکنش بهمدت 1

میلیگرم اسید گالیک بر گرم وزن تر گزارش شد.

ساعت در تاریکی و در دمای اتاق نگهداری شد و سپس

اندازهگیری آنزیم پلیفنول اکسیداز ()PPO

جذب نوری نمونهها در طول موج  390نانومتر توسط

 0/5گرم از بافت تازه کالوس در بافر فسفات پتاسیم

دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد ( Alexieva et al.,

 50میلیموالر با  pHهفت حاوی یک میلیموالر EDTA

.)2001

یک موالر و  PVPیک درصد هموژن شد و سپس برای

اندازهگیری محتوای مالون دیآلدئید ()MDA

 15دقیقه در  4درجه سانتریفیوژ گردید و سوپرناتانت

0/1گرم بافت با  2میلیلیتر محلول تریکلرو

بعنوان عصاره برای سنجش فعالیت آنزیم استفاده شد

استیک اسید  %10دارای تیوباربیتوریک اسید %0/5

( .)Gapińska et al., 2008برای سنجش فعالیت آنزیم

هموژن گردید .مخلوط در  95درجه سانتیگراد به مدت

پلیفنول اکسیداز  50ماکرولیتر عصاره آنزیمی با 1/95

 30دقیقه گرم شده و سپس به سرعت در حمام یخ سرد

میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  0/1موالر با  pHهفت حاوی

شد و  30دقیقه در  1000rpmسانتریفیوژگردید ،جذب

 0/1موالر کاتکول ( )catecholبعنوان سوبسترا مخلوط

محلول رویی باال توسط اسپکتروفوتومتر در 532 nm

شد .سپس افزایش جذب در طول موج  410نانومتر برای

خوانده شد .بمنظور تصحیح اثر عاملهای مزاحم ،جذب

 1دقیقه اندازهگیری شد (.)Soliva et al., 2000

محلول در  600nmنیز خوانده و از جذب  532 nmکم

استخراج تاکسانها از کشت سوسپانسیون

شد .غلظت کمپلکس مالون دآلدئید -تیو بار بیتوریک

سلولی سُرخدار
به یک گرم از سلولهای خشکشده  100میلیلیتر

اسید با استفاده از ضریب خاموشی  155محاسبه شد
(.)Heath and Packer, 1968

متانول اضافه گردید .نمونهها بعد از  16ساعت تکان داده

اندازهگیری فنول کل

شدن بهمدت  10دقیقه در دستگاه اولتراسونیک قرار

برای اندازهگیری میزان فنول کل از روش فولین

گرفتند تا دیواره سلولی کامال هضم شود .بعد از

شد

صافکردن سلولها با استفاده از قیف جداکننده و حالل

( .)Ainsworth and Gillespie, 2007برای این منظور

دیکلرو متان در سه مرتبه استخراج صورت گرفت تا

یک گرم کالوس تر در متانول  %80هموژن و بهمدت 20

تاکسانها درون دیکلرو متان حل شود .سپس با استفاده

دقیقه در دمای  25درجه سونیک شد .سپس در g

از روتاری حالل جدا شده و عصاره بهدست آمده در یک

 15000برای  20دقیقه سانتریفیوژ گردید و سوپرناتانت

میلیلیتر استو نیتریل حل شد.

بعد از خشک شدن تحت خالء در یک میلیلیتر متانول

روش اندازهگیری تاکسول

سیوکالتیو

(Ciocalteu

)Folin-

استفاده

حل و بعنوان عصاره برای اندازهگیری میزان فنول

برای اندازهگیری میزاندتاکسول از دستگاه

نگهداری شد .بمنظور اندازهگیری میزان فنول کل 100

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCهمراه با ستون

ماکرولیتر از عصاره تهیه شده با  200ماکرولیتر محلول

دارای پرفکتسیل  25×4/6میلیمتر  C18استفاده گردید.

فولین سیلکاتیو و  700ماکرولیتر کربنات سدیم 700

از حاللهای استونیتریل /آب  HPLCبعنوان فاز متحرک

میلیموالر مخلوط و برای دو ساعت در دمای  25درجه

(محلول  )Bاستفاده شد و سرعت جریان حالل در ستون

نگهداری شد .سپس جذب آن در طول موج  765نانومتر

یک میلیلیتر بر دقیقه ،دما  25درجه سانتیگراد ،طول

اندازهگیری شد .از محلول اسید گالیک در غلظتهای

موج  270 UVنانومتر و میزان نمونه تزریق شده 20
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میکرولیتر در نظر گرفته شد .از استاندارد تاکسول

و سمیت ناشی از اکسیدهشدن آنها است (Jones and

(سیگما) برای تعیین منحنی کالیبراسیون و محاسبه

)Saxena, 2013; Titov et al., 2006ترکیبهای

میزان تاکسول استفاده شد.

آنتیاکسیدانی با کاهش رادیکالهای آزاد و جلوگیری از

محاسبههای آماری

اکسایش ترکیبهای فنولی و جاذبهای شیمیایی از

این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل کامالً تصادفی

طریق پیوند با ترکیبهای فنولی در محیط کشت و کاهش

اجرا شد .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو تجزیه

اکسایش و سمیت آنها سبب کاهش مرگ سلولی و

واریانس یکطرفه  ANOVAدر سطح پنج درصد بررسی

جلوگیری از قهوهایشدن بافت میشوند ( Krishna et al.,

شد برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن و برای بررسی

 .)2008تأثیر مثبت آنتیاکسیدانها مانند اسید

همبستگی بین متغیرها از ضریب پیرسون استفاده شد.

آسکوربیک ،اسید سیتریک و استفاده از  PVPدر کاهش

نمودارها نیز توسط نرمافزار Microsoft Office Excel

ترکیبهای فنلی و بهبود رشد کالوسهای ( Abies

 2010رسم شد.

،)Lichi chinensis( ،)Arctium lappa( ،)balsamea
( )Pinus sylvesterisو (  ) Picea glucaنیز مشاهده شده

نتایج و بحث

است (.)Jones and Saxena, 2013; Palma et al., 2001

بررسی تاثیرهای تیمارهای بکاربرده شده بر

مشخص شده است که جاذبهای شیمیایی ازجمله زغال

رشد و مورفولوژی کالوسها

فعال افزون بر جذب ترکیبهای سمی و ترکیبهای

نتایج حاصل از بررسی رشد و تغییرپذیریهای

فنولی از محیط کشت ،هورمونها و ترکیبهای محرک

مورفولوژیکی کالوسها تحت تاثیر تیمارهای مختلف نشان

رشد از قبیل ویتامینهای تیامین و اسید نیکوتینیک را

داد که در همه تیمارها شدت قهوهایشدن کالوسها

نیز از محیط کشت جذب میکنند و دسترسی سلولها را

نسبت به نمونه شاهد کاهش و میزان زندهمانی ،وزنتر و

به آنها کاهش میدهند ( Madhusudhanan and

خشک افزایش مییابد .کاهش قهوهایشدن در نمونههای

 )Rahiman, 2000به این ترتیب نبود افزایش رشد و گاهی

تیمار شده با زغال فعال نسبت به نمونه شاهد معنیدار

کاهش رشد در نمونههای تیمارشده با زغال فعال در

نبود و بیشترین کاهش قهوهایشدن و افزایش زندهمانی

تحقیقهای قبلی و تحقیق حاضر میتواند توجیهپذیر

مربوط به نمونههای تیمارشده با ترکیب آنتیاکسیدانی با

باشد.

 91%/43بود .همچنین بین نمونههای تیمارشده با زغال

بررسی تاثیرهای تیمارهای بکاربرده شده بر

فعال و  PVPاز نظر زندهمانی و میزان قهوهایشدن

پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون لیپید

اختالف معنیداری دیده نشد .بررسی نتایج وزنتر و خشک

غشائی

نیز نشان داد که تنها تیمار ترکیب آنتیاکسیدانی سبب

بررسی تغییرپذیریهای میزان پراکسید هیدروژن

افزایش معنیدار وزن تر و خشک کالوسها نسبت به نمونه

تحت تیمارهای مختلف نشان داد که تیمار ترکیب

شاهد میشود و بین تیمارهای زغال فعال و  PVPبا یکدیگر

آنتیاکسیدانی سبب کاهش معنیدار محتوای پراکسید

و نسبت به نمونه شاهد در فاکتورهای رشدی (وزن تر و

هیدروژن نسبت به نمونه کنترل و دیگر تیمارها میشود

خشک) اختالف معنیداری وجود ندارد (جدول .)1

و بین تیمارهای  PVPو زغال فعال با یکدیگر و با نمونه
شاهد ،اختالف معنیداری در محتوای پراکسید هیدروژن

یکی از عاملهای اصلی در قهوهایشدن و مرگ

وجود ندارد ( شکل .)1

سلولی در کشت بافت گیاهی ،اکسایش ترکیبهای فنولی
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جدول  -1بررسی تغییرپذیریهای میانگین صفات رشدی و مورفولوژیک کالوسها تحت تاثیر تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Table 1. Comparison of mean growth and morphological characteristics under different treatments after 21 days

تیمار

وزن تر (گرم)

وزن خشک (گرم)

زنده مانی سلول ()%

میزان قهوهایشدن

Treatment

)Fresh weight (g

)Dry weight (g

)Cell viability (%

Browning rate

5.88 ± 0.13a

0.37 ± 0.01a

66.66 ± 1.45a

3.50 ± 0.28a

5.99 ± 0.14a

0.36 ± 0.01a

86.33 ± 1.33b

2.83 ± 0.16ab

پلی وینیل پیرولیدون

6.12 ± 0.21a

0.38 ± 0.02a

87.33 ± 1.45b

1.85 ± 0.76bc

ترکیب آنتیاکسیدان

6.87 ± 0.14b

شاهد
Control

زغال فعال
Activated charcoal
PVP

91.43 ± 1.85c

0.41 ± 0.01b

1.50 ± 0.26c

Antioxidant compound
*مقادیر دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار آماری در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون آماری دانکن میباشند.
*Values in each column followed by similar letters are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s Multiple
Range Test.

Antioxidant

PVP

Control

Activated charcoal

(میکرومول/گرم وزن تر)

b

)H2O2 Content (µmol.g-1FW

a

محتوای پراکسید هیدروژن

a

a

7
6
5
4
3
2
1
0

تیمار
Treatment

شکل  -1مقایسه میانگین محتوای پراکسید هیدروژن تحت تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Fig. 1- Comparison of mean H2O2 content under different treatments after 21 days

2000
1000
0
Antioxidant

PVP

Activated charcoal

)MDA Content (µmol.g-1FW

b

3000

(میکرومول /گرم وزن تر)

a

مجتوای مالون دیآلدئید

a

a

4000

Control

تیمار
Treatment

شکل  -2مقایسه میانگین محتوای مالون دیآلدئید تحت تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Fig. 2- Comparison of mean MDA content under different treatments after 21 days

بررسی تغییرپذیریهای محتوای مالون دیآلدئید

نمونه شاهد کاهش مییابد ( کاهش  23درصدی نسبت به

بعنوان نشانگر پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نیز نشان داد

شاهد) .همچنین بین تیمارهای  PVPو زغال فعال از نظر

که با تیمار ترکیب آنتیاکسیدانی میزان پراکسیداسیون لپید

تغییرپذیریهای محتوای مالون دیآلدئید نسبت به یکدیگر و

با کاهش محتوای مالون دیآلدئید بطور معنیداری نسبت به

نمونه شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل.)2
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پراکسیدهیدروژن در بافتهای تیماردیده باشد.

افزایش پراکسید هیدروژن و پراکسیداسیون
لیپیدهای غشایی نشانگر استرس اکسیداتیو در سلولها و

بررسی تاثیرهای تیمارهای بکاربرده شده بر

بافتها میباشد ( .)Neill et al., 2002استرس اکسیداتیو

میزان فنول کل و فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز

بطور معمول در اثر عاملهای تنشزا از جمله زخمیشدن

ترشح ترکیبهای فنولی از جداکشتها و

بافتها و تغییرپذیریهای محیطی اتفاق میافتند که در اثر

کالوسهای سُرخدار و قهوهای شدن کالوس ها یکی از

آن مجموعه پیچیدهای از تغییرپذیریهای شیمیایی و

مشکلهای متداول در همه تحقیقهای کشت بافت

پاسخهای آنتیاکسیدانی دربافتهای گیاهی روی میدهد

سُرخدار محسوب میشود ( .)Toulabi et al., 2015نتایج

(.)Mittler, 2002; Sairam and Saxena, 2000

حاصل از اندازهگیری میزان فنولکل در کالوسها تحت

ترکیبهای آنتیاکسیدانی با کاهش رادیکالهای آزاد از

تیمارهای مختلف در مقایسه با نمونه شاهد در (شکل )3

جمله پراکسید هیدروژن سبب کاهش استرس اکسیداتیو و

نشان دادهشده است .در حضور زغال فعال PVP ،و

آسیبهای ناشی از آنها میشوند .پراکسیداسیون

ترکیبهای آنتیاکسیدانی میزان ترکیبهای فنولی بطور

لیپیدهای غشایی یکی از اثرهای ناشی از استرس اکسیداتیو

معنیداری تغییر کرد .این تغییر در تیمار ترکیب

است که در صورت کنترل نکردن استرس اکسیداتیو سبب

آنتیاکسیدانی با کاهش  26/49درصدی نسبت به نمونه

مرگسلولی و تخریب بافتی گسترده میشود ( Liu and

شاهد همراه بود و بعد از آن بهترتیب تیمارهای  PVPزغال

 .)Huang, 2000کاهش پراکسیداسیون لیپید تحت تاثیر

فعال ،کمترین میزان فنول کل را نشان دادند ،ولی بین

ترکیبهای آنتیاکسیدانی میتواند نتیجه کاهش استرس

میزان فنول نمونههای تیمار شده با  PVPو ترکیبهای

اکسیداتیو و خنثیشدن رادیکالهای آزاد ازجمله

آنتیاکسیدانی اختالف معنیدار نبود.

گالیک  /گرم وزن تر)

Antioxidant

PVP

Activated charcoal

Control

Total Phenol Content (mg
)Galic acid.g-1FW

c

c

b

محتوای فنول کل (میلیگرم اسید

a

70
60
50
40
30
20
10
0

تیمار
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شکل  -3مقایسه میانگین محتوای فنول کل تحت تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Fig. 3- Comparison of mean total phenol content under different treatments after 21 days

بررسی تغییرپذیریهای فعالیت آنزیم پلیفنول

داد .همچنین بین فعالیت آنزیم در نمونههای تیمارشده با

اکسیداز نیز نشان داد که تحت تاثیر همه تیمارهای

زغال فعال و  PVPاختالف ،معنیدار نبود (شکل  .)4دلیل

بکاربرده شده ،بطور معنیداری از فعالیت این آنزیم کاسته

اصلی قهوهایشدن بافتهای گیاهی تجمع و اکسایش

شد و تیمار ترکیب آنتیاکسیدانی کمترین میزان فعالیت

ترکیبهای فنلی در بافتها میباشد که بیشتر بعنوان

آنزیمی را در مقایسه با نمونه شاهد و دیگر تیمارها نشان

پاسخ دفاعی گیاه به استرسهای زنده و غیرزنده رخ

فصلنامه علوم محیطی ،دوره شانزدهم ،شماره  ،4زمستان 1397

220

مرضیه سرمدی و همکاران

میدهد ( .)Titov et al., 2006آنزیم پلیفنل اکسیداز که

میتواند با کاهش اکسایش ترکیبهای فنولی و کاهش

در پالستهای سلولهای گیاهی قرار دارد در اکسایش

تاثیرهای سمی آنها افزایش زندهمانی و کاهش میزان

ترکیبهای فنولی و قهوهای شدن بافتها نقش بسزایی

قهوهایشدن کالوسها را سبب شود (جدول  .)1استفاده

دارد .در شرایط عادی ،این آنزیم در پالستهای سلولهای

از ترکیبهای آنتیاکسیدان از جمله اسید آسکوربیک و

گیاهی قرار دارد و پیشماده فنولی آن در واکوئل

اسید سیتریک در کنار اسید آمینههایی که نقش

سلولهای گیاهی ذخیره شدهاست و به دلیل این جدایی

آنتیاکسیدانی دارند از جمله گلوتامین با حذف

مکانی از واکنش قهوهایشدن در بافتها ممانعت

رادیکالهای آزاد از جمله پراکسید هیدروژن و کاهش

میگردد .در صورت آسیب به سلولهای گیاهی و بویژه در

استرس اکسیداتیو میتواند راهی موثر برای کاهش

زمان کشت با زخمیشدن ریزنمونهها و کالوسها این

اکسایش ترکیبهای فنولی توسط رادیکالهای آزاد و

آنزیم و پیشماده آن با هم مخلوط شده و پدیده

کاهش فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز باشد .همچنین با

قهوهایشدن در بافتها رخ میدهد ( Vahdatpour et al.,

کاهش استرس اکسیداتیو ،ترشح ترکیبهای فنولی

 .)2009یکی از روشهای بهبود رشد کالوسها حذف و

بعنوان نوعی پاسخ دفاعی متداول در استرسهای

کاهش این ترکیبهای سمی با استفاده از ترکیبهایی

اکسیداتیو کاهش مییابد و به این ترتیب اثرهای سمی

همچون جاذبهای شیمیایی زغال فعال و  PVPو یا

ناشی از تمرکز و تجمع ترکیبهای فنولی در سلولها

استفاده از آنتیاکسیدانها بمنظور کاهش تولید و ترشح

کاهش یافته و افزایش زندهمانی و رشد بهتر کالوسها و

ترکیبهای فنولی است ( .)Palma et al., 2001در تحقیق

تولید کالوسهای سالمتر با رنگ روشن را سبب میشود

حاضر استفاده از زغال فعال و  PVPبا اتصال به ترکیب-

(جدول .)1در راستای تحقیق باال ،کاهش فعالیت آنزیم

های فنولی ،کاهش حضور آنها در سلولهای تیمار شده

پلیفنول اکسیداز در حضور اسید سیتریک در کالوسهای

را سبب شدند .همچنین با کاهش دسترسی آنزیم

( )Taxus baccataدر حضور تیمارهای جداگانه اسید

پلیفنول اکسیداز به سوبسترای فنولی در حضور

آسکوربیک و اسید سیتریک نیز گزارش شده است

جاذبهای نام برده فعالیت این آنزیم نیز کاهش یافت که

(.)Khosroushahi et al., 2011

b

4
3

c

2
1
0
Antioxidant

PVP

Activated charcoal
تیمار

Control

Treatments

شکل  -4مقایسه میانگین فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز تحت تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Fig. 4- Comparison of mean polyphenol oxidase activity under different treatments after 21 days
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ازای هر میلیگرم پروتئین)

b

5

)PPO Activity (u. mg-1 proteine

6

فعالیت پلیفنول اکسیداز (واحد آنزیم به

a

7

رویکرد حفاظتی به گونه در حال انقراض سُرخدار (... )Taxus baccata L.

بررسی تاثیرهای تیمارهای بکاربرده شده بر

بهبود رشد و افزایش زنده مانی سلول ها نسبت به نمونه

میزان تاکسول

شاهد باشد .افزایش تولید تاکسول تحت تیمار اسید

تیمارهای  PVPو زغال فعال تغییر معنیداری

آسکوربیک در کالوس های این گیاه پیشتر گزارش

در میزان تاکسول ایجاد نکرد ند اما ترکیب

شده است ( )Khosroushahi et al., 2011که

آنتی اکسیدانی سبب افزایش معنی دار میزان تاکسول

هماهنگ با نتایج حاصل از تحقیق باال تحت تاثیر

نسبت به نمونه شاهد گردید (شکل  .) 5افزایش

آنتی اکسیدان های اسید آسکوربیک ،اسید سیتریک و

تاکسول تحت تیمار آنتی اکسیدانی می تواند به دلیل

گلوتامین میباشد.

PVP

Activated charcoal

Control

20
15
10
5
0
Antioxidant

)Taxol Concentration (µg.g-1DW

b
a

a

a

25

محتوای تاکسول (میکروگرم  /گرم وزن خشک)

30

تیمار
Treatment

شکل  -5مقایسه میانگین میزان تاکسول تحت تاثیر تیمارهای مختلف بعد از  21روز
Fig. 5- Comparison of mean taxol concentration under different treatments after 21 days

بررسی ضریب همبستگی بین صفات

مشخص شد بین صفت محتوای پراکسید هیدروژن با

بیوشیمیای و مورفولوژیکی مطالعهشده تحت

میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی ،فعالیت آنزیم

تیمارهای بکاربرده شده

پلی فنول اکسیداز ،میزان قهوهای شدن ارتباط مثبت و

نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی بین

معنی دار و با صفات وزن تر ،خشک و تولید تاکسول

صفات مورفولوژیکی و تغییرپذیری های بیوشیمیایی

ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد (جدول)2

موید این مطلب بود که بین میزان ترکیب های فنولی،

بطوری که تحت تیمار آنتی اکسیدانی با کاهش میزان

میزان زنده مانی و قهوهای شدن کالوس ها ارتباط مثبت

پراکسید هیدروژن از میزان پراکسیداسیون لیپدهای

و معنی دار وجود دارد (جدول .)2بطوری که تحت

غشایی و همچنین فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز

تیمار  PVPو زغال فعال ،میزان تولید ترکیبهای

کاسته شد و با کاهش فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز

فنولی و فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز کاهش و در

و کاهش میزان فنول کل ،کاهش قهوهای شدن و

راستای آن میزان زنده مانی کالوس ها افزایش و از

افزایش زنده مانی ،میزان وزن تر ،ورن خشک و تولید

شدت قهوهای شدن آن ها کاسته شد .همچنین

تاکسول اتفاق افتاد.
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جدول  -2همبستگی بین صفات
Table 2- Correlation between treatments

صفت
Treat

پراکسید
هیدروژن
H2O2

پراکسید هیدروژن
H2O2

قهوهای شدن
مالوندیآلدئید

**

Browning

وزنخشک
Dry Weight

وزنتر
Fresh weight

زنده مانی
Viability

پلیفنولاکسیداز
PPO

تاکسول

MDA

PPO

.671
.945

1
*

.588

1

.415

**.781

.449

1

**-.735

-.574

**-.794

-.454

1

**-.810

-.420

**-.799

-.541

**.813

1

-.388

**-.709

-.485

**-.968

.461

.529

1

**.770

**.777

**.814

**.868

**-.710

**-.767

**-.869

**

-.189

**

-.152

**

**

MDA

فنول

Browning

آلدئید

Phenol

Dry
Weight

Fresh
weight

Viability

اکسیداز

Taxol

1
*

Phenol

قهوهای شدن

مالوندی

فنول

وزنخشک

وزنتر

زندهمانی

پلیفنول

تاکسول

-.790

-.797

.743

.738

.199

1
*

-.580

1

Taxol
**همبستگی معنیدار در سطح ( 0/01دو دنباله).

)**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

* همبستگی معنیدار در سطح (0 /05دو دنباله).

)*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

سپاسگزاری

نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی و مقایسه تیمارهای مختلف

از معاونتهای پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه و

در بهبود رشد و نمو کالوس سُرخدار نشان داد که تحت

دانشگاه شهید بهشتی تهران برای حمایت مالی از این

تاثیر تیمارهای مطالعه شده ،کالوسهای بهتر و سالمتری

تحقیق و همچنین از جناب آقای مهندس حمید احدی

نسبت به نمونه شاهد تولید میشود ،ولی کالوسهای

کارشناس گروه کشاورزی و دیگر همکاران محترم

تولیدشده تحت تیمار ترکیب آنتیاکسیدانی بهدلیل

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید

داشتن باالترین میزان وزن تر و خشک و بیشترین درصد

بهشتی که ما را در اجرای این تحقیق یاری کردند ،تشکر

زندهمانی در کنار بیشینه تولید تاکسول تیمار موفقتری

و قدردانی مینماییم.

نسبت به دیگر تیمارها محسوب میشود و میتواند بعنوان

پینوشتها

یک ترکیب موثر در بهبود رشد کالوس بمنظور پیشبرد
بهتر تحقیقهای بسیار در کشت بافت سُرخدار و کاهش

)1 English yew (Taxus baccata L.
2 Taxaceae

ریسک انقراض این گونهی باارزش پیشنهاد گردد.
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Introduction: Taxus baccata is one of the native forest species in Iran. It is one of the most important sources
of taxol, an anti-cancer compound. This plant is an endangered species due to its low growth and regeneration
and also over-harvesting. Taxol production by tissue culture technique can protect this plant from the danger
of extinction. In this study, the improvement of the growth of callus and taxol production in Taxus baccata
were assessed using chemical absorbents and antioxidant compounds.

Material and methods: Activated charcoal (1 g/l), Polyvinylpyrrolidone (PVP; 250 mg/l) and an antioxidant
compound (0.2 g/l glutamine, 0.05 g/l ascorbic acid and 0.05 g/l citric acid) were used for treating in a callus
growth medium. Four grams of 60 day-old calli were transferred to a callus growth medium containing each
of the treatments, where the untreated culture medium was considered as the control group. After 21 days, the
amount of callus browning, wet weight, dry weight and viability as growth and morphological factors and also
hydrogen peroxide (H2O2), malondialdehyde, total phenol, polyphenol oxidase activity and taxol amount as
phytochemical factors were studied and evaluated.

Results and discussion: The results of morphological and phytochemical changes of calli under treatments
showed that the antioxidant compound reduced the H2O2 and lipid peroxidation amount and with the reduction
of oxidative stress, browning of tissues decreased. Also, under this treatment, with decreasing total phenol and
activity of phenoloxidase, the amount of phenol oxidation decreased significantly. So, cell viability and wet
and dry weight were increased and the amount of tissue browning was decreased. By absorbing the phenolic
compound, activated charcoal and PVP decreased the polyphenol oxidase activity. The decrease in the
polyphenol oxidase activity increased cell viability and prevented tissue browning. Under these treatments, no
significant changes in H2O2 and MDA content, and wet and dry weight was observed. No changes were
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observed in the callus growth, which may be due to the absorption of hormones and vitamins along with the
absorption of toxic compounds from the medium.

Conclusion: All treatments were effective in decreasing the amount of tissue browning and increasing the
viability of calli, but antioxidant compound treatment was the most effective in improving growth and
increasing wet and dry weight with increasing taxol. Therefore, it is suggested as the best treatment for
optimizing the callus culture of yew.

Keywords: Antioxidan, Browning, Callus, Extinction, Taxol, Yew.
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