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 توفیق:  نام                                             طاهرخانی:  دانشجو خانوادگي نام

در کشت سلولی  های ثانویه های دخیل در مسیر سنتز متابولیت ها و پیش ماده بر بیان ژنتاثیر محرکرساله:  عنوان

  (Crocus sativus)گیاه  زعفران 

 دکتر رسول اصغری زکریا  و دکتر منصور امیدی  :راهنما اساتید 

 دکتر ناصر زارعر:   مشاو استاد 

                                ژنتیک بیومتری: گرايش               اصالح نباتات: رشته        کترای تخصصید ي:تحصیل مقطع

 407 ات:صفح تعداد              41/44/79 دفاع: تاريخکشاورزی و منابع طبیعی :دانشكده  اردبیلی محقق :دانشگاه

دارای طعم، عطر و رنگ است که عالوه بر مصارف غذايي خواص دارويیي فراوانیي داردک کیه ايی       Crocus sativusزعفران با نام علمي  :چكیده

شودک هیدف از ايی  مطالعیه    های متعددی کنترل ميايجاد و بیوسنتز آنها توسط ژنای به نام کروسی  و سافرانالهای ثانويهخواص توسط متابولیت

کننده کروسی  و سافرانال و مقادير های کنترلبررسي تأثیر استفاده از امواج فراصوت، سديم استات، ساکارز، آبسیزيک اسید و کیتوزان بر بیان ژن

ت از آزمايشي با ترکیبیات متفیاو   MS½ آنها در گیاه زعفران استک در اي  مطالعه، ابتدا به منظور تعیی  بهتري  ترکیب هورموني در محیط کشت

هیا  سپس جهت تعیی  بهتري  زمان اعمال تیمیار  انجام شد وبا استفاده از پیاز زعفران اکوتیپ تربت   NAAو BAP ،2,4-D ،IBAهای هورمون
های زعفران در محیط آزمايشي در محیط کشت با بهتري  ترکیب هورموني با توجه نتايج آزمايش قبلي در محیط مايع انجام شدک در نهايت کالوس

ساعت پس  24و  42ها کشت و نسبت به اعمال تیمارهای مذکور اقدام گرديدک در دو زمان ی کالوسوسپانسیون سلولي و در شرايط رشدی بهینهس

 هیای گییری متابولییت  پايه طرح کامال تصادفي اقدام شید و انیدازه   فاکتوريل بر در آزمايش آوری نمونه در سه تكراراز اعمال تیمارها نسبت به جمع

های مختلی  القیای کیالوس،    در میان محیطانجام شدک نتايج نشان داد  Real time PCRو بررسي بیان ژن با دستگاه  HPLCثانويه با دستگاه 

زايي بیودک  مناسبتري  ترکیب هورموني جهت کالوس  D-2,4  گرم در لیترمیلي 5/0و   BAPدر لیتر گرممیلي 1/0تكمیل شده با   MS½محیط

 CsBCH و  CsGT2،CsLYC  هیای ژنکیه  های مختل  وجود دارد، به طوری ها در روز داری بی  ژنکه اختالف معنيهمچنی  نتايج نشان داد 
 8گیری میزان کروسی  و سافرانال در طي روزهای ک همچنی  اندازهزدهم پس از کشت در محیط سوسپانسیون دارای بیشتري  بیان بودنددوادر روز 

های زعفران نیز نشان داد که بیشتري  میزان تجمع کروسی  و سافرانال در روز دوازدهیم  روز پس از کشت در محیط سوسپانسیون کالوس 12الي 

گیرم در لیتیر    25 و 15 و کیتیوزان ر لیتیر  دگیرم  میلي 150و  100ها در سوسپانسیون سلولي زعفران تیمار شده با بیان ژنوجود داردک همچنی  

سیاعت برداشیت پیس از اعمیال تیمیار       24و  42در هیر دو زمیان    CsGT-2و  CsLYCهای بر تغییر بیان ژنها نشان داد که اي  محرک ارزساک

در سوسپانسیون سلولي  نتايج بررسي بیان ژنندارندک همچنی   CsBCH ها تاثیری بر بیان ژن  ها با اي  دوزو استفاده از اي  محرک تاثیرگذار بود

در  CsGT-2و  CsBCH ،CsLYC هیای بر تغییر بیان ژنهورمون گرم در لیتر آبسیزيک اسید نشان داد که اي   میلي 5/0زعفران تیمار شده با 
-CsGTو  CsLYCن گرم در لیتر آبسیزيک اسید نیز بر بیان دو ژمیلي 5/1اعمال  ساعت پس از اعمال تیمار تاثیرگذار بود 24و  42هر دو زمان 

 4و1زعفران تیمار شده با سديم استات  سوسپانسیون سلوليها در تجزيه آماری بیان ژنک تأثیری نداشت CsBCH تاثیرگذار بود ولي بر بیان ژن 2

 و CsBCH ،CsLYC هیای  بار تحت امواج فراصوت به مدت دو دقیقه نشان داد کیه ايی  محیرک بیر تغیییر بییان ژن       4و  1میلي موالر و  تیمار 
CsGT-2 بیا اسیتفاده از تیمیار    و کروسیی    مقايسه میانگی  مقادير سیافرانال ساعت پس از اعمال تیمار مؤثر بودک  24و  42ر هر دو زمان برداشت د

، ي  مقیدار بیود  دارای بیاالتر کیتیوزان  لیتیر   درگیرم  میلي 150 تیمار باساعت پس از  24در  و کروسی  نشان داد مقدار سافرانال کیتوزانسطوح مختل  

لیتیر آبسییزيک اسیید دارای بیاالتري  مقیدار بیا        درگیرم   میلي 5/1 تیمار باساعت پس از  24مقدار سافرانال در  که میانگی  نشان داد اتمقايسهمچنی  
لیتیر آبسییزيک اسیید دارای    گرم در  میلي 5/1تیمار ساعت پس از  24مقدار کروسی  در و همچنی   يک گرم کالوس بوده درمیكروگرم  55/66 میانگی 

ک مقايسه میانگی  مقادير کروسی  با استفاده از تیمار سطوح مختل  سديم اسیتات  يک گرم کالوس بود درمیكروگرم  11/1214 باالتري  مقدار با میانگی 

دارای بیاالتري  مقیدار بیودک مقايسیه مییانگی        موالر سديم استاتمیلي 4و 1ساعت پس از رشد بهینه با استفاده از مقدار  24نشان داد مقدار سافرانال در 

بار  4از اعمال تیمار با استفاده از مقدار ساعت پس 24دقیقه نشان داد مقدار سافرانال در  4مقادير سافرانال با استفاده از تیمار امواج اولتراسونیک به مدت 

همچنی  مقايسه میانگی  مقادير  بود،گرم کالوس يک بر سافرانال گرم يلیم 015/0 ای امواج اولتراسونیک دارای باالتري  مقدار با میانگی دقیقه 4تیمار 

بار  4ساعت پس از اعمال تیمار با استفاده از مقدار  42دقیقه نشان داد مقدار کروسی  در  4کروسی  با استفاده از تیمار امواج اولتراسونیک به مدت 

ساعت پس از تیمار  24مقدار سافرانال در  که به طوری که مقايسه میانگی  نشان داد تري  مقدار بودکای امواج اولتراسونیک دارای باالدقیقه 4تیمار 

ساعت پیس از   24همچنی  مقدار کروسی  و  میكروگرم در يک گرم کالوس بود 515/8گرم در لیتر ساکارز دارای باالتري  مقدار با میانگی   25با 

 کمیكروگرم کروسی  در يک گرم کالوس بود  115/254ارای باالتري  مقدار با میانگی  ر لیتر ساکارز ددگرم  25مقدار  اعمال

 CsLYC،CsBCH   ،CsGT-2 ،Safranal ،Crocin ،HPLC ،Real time PCR :هاواژه کلید
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 .PFAFFL ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED روش -2-67-6

شرو -2-67-2
CT2 .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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9-3- DNA از ییزدا RNA شده سنتز ......................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .CDNA ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED سنتز -9-61

 .REAL-TIME PCR .......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED از استفاده با ژن انیب یبررس -9-66

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... شاتیآزما در آمده بدست جینتا یآمار لیوتحل هیتجز -9-62

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................. وبحث نتايج :چهارم فصل
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................... کالوس القاء یبرا کشت طیمح یسازنهیبه جینتا -4-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................... مارهایت اعمال زمان نیبهتر نییتع -4-2

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ رشد طی در هیثانو یها تیمتابول یها ژن انیب راتییتغ یبررس -4-2-6

DEFINED. 
 ERROR! BOOKMARK NOT ............ کالوس رشد طی در هیثانو هایتیمتابول ریمقاد راتییتغ یبررس -4-2-2

DEFINED. 
 در آنها ریمقاد و سافرانال و کروسین بیوسنتز مسیر مهم هایژن بیان بر ماریت اعمال ریتاث تحلیل و تجزیه جینتا -4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................................. زعفران سلولی سوسپانسیون

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... کیتوزان مختلف سطوح با سلولی سوسپانسیون تیمار -4-4-6

 ERROR! BOOKMARK NOT ................... آبسیزیك اسید مختلف سطوح با سلولی سوسپانسیون تیمار -4-4-2

DEFINED. 
 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .استات سدیم مختلف سطوح با سلولی سوسپانسیون تیمار -4-4-9

 ERROR! BOOKMARK NOT ... فراصوت امواج توسط مختلف های زمان با سلولی سوسپانسیون تیمار -4-4-4

DEFINED. 
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... ساکارز مختلف سطوح با سلولی سوسپانسیون تیمار -4-4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................. یکل یریگجهینت

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................................................... شنهاداتیپ

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... مآخذ و منابع فهرست

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................... میضما و ها پیوست

 فهرست جداول

 

 61 ............................................................................................................ گیاهی های ترپن بندی طبقه -6-2 جدول

 Error! Bookmark not ....ساکن و متحرک فاز نوع براساس یکروماتوگراف یها روش یبند طبقه -2-2 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..... گیاهان اندام از مؤثره مواد استخراج جهت هاحالل قطبیت -9-2 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................... کشت طیمح در موجود یهورمون باتیترک -6-9جدول

 !Error .............. انتظار مورد طول با زعفران در دهایآپوکاراتنوئ وسنتزیب ژن ریتکث یبرا مریپرا یتوال -2-9 جدول

Bookmark not defined. 
 cDNA ... Error! Bookmark not سنتز در شده استفاده (Master mix) میکس مستر اتیمحتو -9-9 جدول

defined. 
 Error! Bookmark not ..........مختلف یمارهایت شدن یا قهوه و ییزا شهیر ،ییزا کالوس درصد -6-4جدول

defined. 
 Error! Bookmark . ونیسوسپانس محیط در کالوس رشد روزهای طی در ژن بیان میانگین مقایسه -2-4 جدول

not defined. 
 یك بر گرم کرویم) ونیسوسپانس طیدرمح رشد طول در وسافرانال نیکروس راتییتغ نیانگیم سهیمقا -9-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. (کالوس گرم

 Error! Bookmark notزعفران وسنتزیب ریمس مهم یها ژن از یبرخ انیب بر توزانیک از استفاده ریتاث - 4-4جدول

defined. 
 ریمقاد لحاظ از مختلف برداشت یزمانها در توزانیک با ماریت مختلف سطوح انسیوار هیتجز -1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... نیکروس و سافرانال

 ریمقاد لحاظ از مختلف برداشت یزمانها در توزانیک با ماریت مختلف سطوح نیب نیانگیم سهیمقا -1-4جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... نیکروس و سافرانال

 Error! Bookmark not .. زعفران وسنتزیب ریمس مهم یها ژن انیب بر اسید كیآبسیز از استفاده ریتاث - 7-4جدول

defined. 
 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در دیاس كیآبسز با ماریت مختلف سطوح نیب انسیوار هیتجز –1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد



6 

 

 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در دیاس كیآبسز با ماریت مختلف سطوح نیب نیانگیم سهیمقا -3-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد

زعفران در هیثانو یهاتیمتابول ریمس مهم یها ژن انیب بر استات میسد مختلف ریمقاد از استفاده اثر -61-4 جدول

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در استات میسد با ماریت مختلف سطوح نیب انسیوار هیتجز -66-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد

 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در استات میسد با ماریت مختلف سطوح نیب نیانگیم سهیمقا -62-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد

زعفران در هیثانو یهاتیمتابول ریمس مهم یها ژن انیب بر كیاولتراسون مختلف ریمقاد از استفاده اثر -69-4 جدول

 ..................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در كیاولتراسون با ماریت مختلف سطوح نیب انسیوار هیتجز -64-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد

 لحاظ از مختلف برداشت یهازمان در كیاولتراسون با ماریت مختلف سطوح نیب نیانگیم سهیمقا -61-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ نیکروس و سافرانال ریمقاد
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 مقدمه -1

تواند يک دوره خشک را به شکل بنه در زير خاک که می زعفران گیاهی دائمی، علفی و زينتی است

. ای رنگ است های آن مدور، سخت، گوشت دار، موازی و قهوهبنه. و به صورت رکود يا خواب بگذراند

و  گل نر. باشد و ساقه آن بسیار کوتاه و در زير سطح خاک قرار داردگل می 3تا  1اين گیاه اغلب دارای 

گیاهی شناخته  های دورزعفران از گذشته باريک و بلند و به رنگ گلپوش است. ایماده، جام گل لوله

ای در صنايع مختلف از جمله تغذيه، مصرف گسترده .Crocus sativus Lزعفران زراعی يا . شده بود

دلیل نیاز آبی کم، سهولت در کاشت، داشت و برداشت و همچنین به. پزشکی، نساجی و غیره دارد

شناختی در زعفران از نظر سازگان. از اهمیت اقتصادی بسیار زيادی برخوردار است عملکرد مناسب

ها، تیره زنبق و سرده  ها، راسته سوسنی ایلپهشاخه اسپرماتوفیتا )دانه داران(، زيرشاخه نهاندانگان، رده تک

اگر . (1380اران، ابراهیم زاده و همک) باشدگونه می 1066جنس و  06اين تیره شامل . زعفران قرار دارد

اما اکنون . ظاهراً از نواحی ايران، ترکیه و يونان منشاء گرفته است چه منشاء زعفران ناشناخته است، 

، مصر، راکشزعفران در چندين کشور اروپايی همچون اسپانیا، ايتالیا، فرانسه و سوئیس، همچنین در م

در حالی . ودشمیرالیا و ژاپن با موفقیت کشت فلسطین اشغالی، آذربايجان، پاکستان، هند، نیوزيلند، است

درصد کل را  96است، ايران بیش از تن تخمین زده شده 196که تولید ساالنه کل زعفران جهان حدود 

مطالعات وسیعی در مورد اثرات  است کهزعفران از گیاهان مهم صنعتی و دارويی در ايران . کندتولید می

دهد که عصاره زعفران علیه طیف وسیعی از حقیقات نشان میاين ت. صورت گرفته است آنمختلف 

یر و همکاران، )نِ خوبی داشته است تأثیرهای سرطانی های انسانی و ديگر مدلتومورها در موش و سلول

همچنین مطالعات رفتاری و الکتروفیزيولوژی نشان . (1991؛ تارانتیلیس و همکاران، 2662؛ عبداهلل، 1990

)سوگیرا و  بخشد ل را بهبود میواتان مصرفدهد که عصاره زعفران اختالالت حافظه ناشی از می
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التهابی و ی کالله و گلبرگ زعفران اثرات ضد هاهمچنین عصاره. (2666؛ ابی و سايتو، 1990همکاران، 

 (.2662اند )حسین زاده و يونسی، های حیوانی از خود نشان دادهضد دردی در مدل

 رشد، در مستقیم شکل به های اولیهمتابولیت برخالف که هستند آلی ترکیبات ثانويه هایمتابولیت

موجود  فوری مرگ باعث ثانويه هایمتابولیت فقدان. نیستند زنده دخیل موجود يک مثل تولید و نمو

 گاهی و شده ظاهری تغییرات يا و بقا، باروری در اختالل سبب تواندمی مدت طوالنی در بلکه شودنمی

 هستند تلخی مواد هستند، فارماکولوژيکی اثرات واجد که زعفران از ترکیباتی. کندايجاد نمی تغییری نیز

آنها  مهمترين تلخ، مواد از. شوندمی مشتق کروستین به کاروتنوئید مربوط هایپیگمان و سافرانال از که

 1نآگلیکو گلوکز، تولید موجب روش هیدرولیز اسیدی، به پیکروکروسین تجزيه. است پیکروکروسین

 انواع آنها شامل رنگی، مهمترين ترکیبات از. شودمی (2سیترال سیکلو -بتا -)دهیدرو سافرانال فرار و

1يدجنتیوبیوز -Dگلیکوزيدی  هایفرم و کروستین 3یکارتنوئیدها
 گلوکوزيد، جنتیوبیوزيد، )کروسین(، 

-آلفا استر(، )دی متیل کروستین -گاما (،0راست متیل کروستین )منو-بتا و دی گلوکوزيد جنتیوگلوکوزيد

 (.1990)ريوز و همکاران، باشند می 7نزئازانتی و 0نلیکوپ کاروتن،-بتا کاروتن،

 باعث دفاعی هایپاسخ القای طريق از که هستند غیر زيستی و يا زيستی منشاء با ترکیباتی الیسیتورها

 پلی شامل زيستی (. الیسیتورهای2660شوند )ژائو و همکاران، می ثانويه های متابولیت انباشت و بیوسنتز

گیاهان )سلولز و پکتین( و  ها،سلولی قارچ ديواره قطعات يا و 8هاگلیکوپروتئین ها،پروتئین ساکاريدها،

 ممکن زيستی (. الیسیتورهای2667)واسکونسوئل و بلند،  باشدمی (16نو گلوکا 9نها )کیتیمیکروارگانیسم

قارچ و عصاره  12یهمگنانامشخص مانند  يا و 11نکیتوزا و کیتین مانند مشخص ترکیب دارای است

مربوط به  هایپژوهشدر  هازيستی باشند. به طور کلی استفاده از محرک ترکیبات ای ازمجموعهمخمر 

هايی در يافته کسب کند: نخستی دو هدف اصلی را دنبال میاهیگثانويه  های تیمتابول یفناور ستيز

                                                
1 Aglycone 
2 Dehydro-beta-cyclocitral 
3 Carotenoids 
4 D-gentobioside 
5 Monomethyl ester 
6 Lycopene 
7 Zeaxanthin  
8 Glycoproteins 
9 Chitin 
10  Glucan 
11 Chitosan 
12 Homogenate 
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شود. دوم افزايش تولید های ثانويه می زمینه مسیرهای بیوسنتزی که منجر به تشکیل و تنظیم متابولیت

های ها، حشرات و ديگر تنشبه حمله پاتوژن در طبیعت گیاهانهای ثانويه برای کاربرد تجاری.  متابولیت

های ثانويه قای تشکیل متابولیتهای دفاعی شامل الزيستی و غیرزيستی از طريق فعال کردن سازوکار

های فوق حساسیتی و سدهای دفاعی ساختاری مانند رسوب لیگنین در ديواره  ، پاسخ1هانظیر فیتوالکسین

ی جديدی را فعال کنند ها ها ممکن است ژن(. الیسیتور2667دهند )واسکونسوئل و بلند، سلول پاسخ می

 های متابولیتاندازی کنند و باعث تشکیل  را راه یلفمخت بیوسنتزینهايت مسیرهای  ها و درآنزيمکه 

 شوند.  ثانويه

کند که با تشخیص را القاء می یترارسانی عالمتای از  های دفاعی در گیاه شبکهشروع پاسخ

 ديواره اصلی الیسیتورهای قارچی و ترکیبات. شود ها شروع میتوسط پذيرندهالیسیتور های لکولوم

 ويژهه ، بهثانوي هایمتابولیت میزان افزايش باعث کیتوزان و کیتین مانند قارچی هایگونه از بسیاری سلول

کنگ و همکاران،  ؛2669شوند )پو و همکاران، می دارند، نقش گیاه دفاعی سازوکارهای در که هايیآن

2661.) 

 عنوانتحت  میکروبی و فیزيکی شیمیايی، عوامل به گیاهی هایسلول ای شیشه درون شرايط در

 تهییج. (2660ائو و همکاران، ژ) دهندنشان می مورفولوژيکی و فیزيولوژيکی های واکنش ها،محرک

 پذيریرقابت و تداوم بقا، و شودمیگیاهان  ثانويه هایساخت متابولیت افزايش باعث که است روندی

 تیمارهای در غیرزيستی و زيستی هایمحرکاز  استفاده ،بنابراين. (2667)نامدئو،  کندآنها را تضمین می

 .است سلولی یها در کشت ثانويه هایمتابولیت تولید سطح افزايش برای مفیدی سلولی روش کشت

. هستند کیتوزان متیل و مخمر، عصاره قارچی، هایکربوهیدرات ،استفاده مورد هایمحرک ترينرايج

 سنتز گیاه و دفاعی سازوکارهای القای سبب تواندمی غیرزيستی محرک عنوان يکبه نیز فراصوت محرک

2آلوئین هایمتابولیت بر تجمع آن دار معنی افزاينده اثر و شود ثانويه هایمتابولیت
3امدين آلوئه و 

 در 

 (.2611)ملکی،  است شده گزارش ورا آلوئه گیاه سوسپانسیون سلولی کشت

 و درک منظور به زنده موجود متابولیکی يک مسیرهای هدفمند تغییر از عبارت متابولیک مهندسی

ها تر متابولیتتولید بیشتر و با کیفیت برای اطالعات اين از استفاده سلولی و مسیرهای بهتر شناسايی

                                                
1 Phytoalexin 
2 Aloin 
3 Aloe-emodin 
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 و کرده را فراهم گیاه بیوشیمیايی مسیرهای دستکاری امکان گیاهان در هاروش. اين (1990)لِسارد، است 

 و زراعی تجاری، منافع جهتبه آنها طبیعی تولیدات محصوالت میزان که شود می تولید تراريختی گیاهان

 به گیاهان سلولی کشت اخیر هایدهه. (1998کینِی، ) باشد يافته تغییر برداشت از پس مناسب های ويژگی

 باال، با خلوص شیمیايی مواد جمله از ثانويه هایمتابولیت تجاری برای تولید قدرتمندی ابزار عنوان

)رائو و راويشانکار، است  شده ختهشنا. .. و آرايشی مواد و ها دهندهطعم ،ها خوشبوکننده ها،کشحشره

2662). 

 نیست، صرفه به شیمیايی مقرون هایروش با ارزش با های ثانويهتابولیتم ساخت اينکه دلیل به

روش  يک عنوان به گیاهی سلولی کشت و فناوری های زيستروش بکارگیری طريق از آنها تولید

 ترکیبات تولید برای جايگزين هایروش ايجاد در مهمی نقش که است گرفته قرار مدنظر جايگزين

 برای امروز بازار رشد به رو تقاضای. (2662)رائو و راويشانکار،  دارد نیاز مورد گیاهی دارويی

 مورد ایشرايط درون شیشه در مواد گیاهی کشت که است شده باعث ،پذيرتجديد طبیعی محصوالت

 زمینه محصوالت بیوشیمیايی، تولید بالقوه کارخانه عنوان به گیاهان درنظر گرفتن با و گیرد قرار توجه

شود )فیلیپسون،  ايجاد ایشیشه درون شرايط در ثانويه هایمتابولیت تولید برای جديدی تحقیقاتی

1996.) 

 که دارند صنعتی تجاری زمینهدر ایگسترده کاربردهای گیاه از شدهتولید ثانويه هایمتابولیت

 و مواد آرايشی ها، آنزيم پالستیک، زيستی، هایسوخت ها،ها، خوشبوکنندهدهنده طعم آنها ازجمله

 و شده کنترل کامال شرايط در ایشیشه های درونکشت، موارد از بسیاری در. هستند طبیعی هایرنگدانه

 . (2669)کاروپوسامی، کنند  تولید را گیاهان ارزش با ترکیبات توانند همانمی دقیق طوره ب

 روش اين کنار در. است گیاه از کل استخراج تجاری سطح در ثانويه هایمتابولیت تولید رايج روش

 تولید باشد. می توجه قابل جايگزين روش يک باال مقیاس در بافت و کشت گیاهی سلول کشت قديمی،

 درون در آن تولید به نسبت مزايايی گیاهی کشت سلولیاز طريق   ثانويه هایمتابولیت ای درون شیشه

 بیوشیمیايی اتاست؛ جداسازی ترکیب ساده و بخش اطمینان بینی،پیش قابل ترکیبات تولید اين. دارد گیاه

 طول تمام در شود؛ می انجام باالتری کارايی با و ترگیاه سريع کل از استخراج به نسبت سلولی کشت از

 عوامل هستند؛ تولید قابل محدوديت جغرافیايی بدون و هوايی و آب شرايط هر با و فصول همهدر  سال

 هستند؛ قابل اجتناب درون شیشه کشت در اندآفرين مشکل مزرعه در شرايط کشت در که گرمداخله

 کند؛ تولید باال عملکرد با و باال حجم در را ترکیبات بیوشیمیايی تواندمی هااندام کشت و سلولی کشت
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 با آنها کردن دار نشان امکان آنجا که از و شود استفاده شدن الیسیته مطالعه برای تواندمی ها کشت سلول

 کشت در .(2669)کاروپوسامی،  کرد رديابی را متابولیسمی توان مسیرهایمی دارد وجود راديواکتیو مواد

 سازها، پیش افزودن فیزيکی، شرايط ريزنمونه، محیط کشت، ترکیبات ثانويه هایمتابولیت تولید و سلولی

 تولید، محل از کردن محصول دور سلول، نفوذپذيری افزايش غیرزنده، و زنده هایالیسیتوراز  استفاده

 در افزايش موثر عوامل مهمترين از باال با کارآيی يیها سلول و انتخاب گیاهی هایسلول کردن تحرکبی

 در چشمگیری نقش گیاهی ژنتیک طرفی مهندسی از. باشند می سلولی کشت در ثانويه متابولیت تولید

داشته  ثانويه هایبیوسنتز متابولیت متابولیکی مسیر در دخیل های آنزيم ژنتیکی و دستکاری شناسايی زمینه

 مسیر يا میانه و ابتدا در که هستند مختلفی زيستی ترکیبات شامل پیشسازها  .(1388)امیدی،  است

 محصول تولید میزان تواندمی کشت محیط به افزودن آنها و دارند وجود ثانويه هایمتابولیت بیوسنتزی

 میزان که يیآنجا از ای شیشه درون تولیددر  .(2662)رائو و راويشانکار، دهد  افزايش را نظر مورد نهايی

برای  را مفیدی راهکارهای تواند می متابولیک مهندسی ،نیست کافی های ثانويهمتابولیت تجاری تولید

 متعدد فیزيولوژيک هایفعالیت با های ثانويهمتابولیت تولید. دهد ارايه ها تمتابولی يیآکار و تولید افزايش

 دسترسی کیفیت و ناهمگونی کم، تولید میزان آنها جمله از که دارد پی در مشکالتی را گیاهان توسط

 قادرند شده کنترل شرايط تحت ها که میکروارگانیسم حالیدر. نام برد اولیه خام مواد به محدود

 اين يکنواختی تولید و کارايی میزان ويژگی اين و کنند تولید را خود ثانويه و ی اولیهها متابولیت

 ايجاد به منجر گرفته صورت فناوری زيست زمینه در که هايیپیشرفت .کندمی تضمین را محصوالت

 سازیتجاری و گیاهی ترکیبات شیمیايی تولید برای و بافت گیاهی سلول کشت چون نوينی های روش

 تحت شرايط ثانويه هایمتابولیت ساخت سنتی هایروش به نسبت هاروش اين مزيت. است شده آنها

 محصوالت برای اعتمادی قابل تجديدپذير تواند منابعمی که است اقلیمی شرايط از مستقل و شده کنترل

 گیاهی علوم زمینه چشمگیری در پیشرفت شیشه در دارويی ترکیبات تولید. کند ايجادنیاز  مورد طبیعی

مسیرهای  و ثانويه هایمتابولیت ساختار شناسايی ابزارهای ژنتیکی، از استفاده و شودمی محسوب

 ترکیبات به بازار رشد به رو نیاز. کند کمک محصوالت اين تجاری تولید به تواندمی آنها متابولیکی

 نوين زيست های روش ظهور به تولید پايین عملکرد و اولیه مواد کنار کمبود در دارو تولید برای طبیعی

 در کافی دانش هنوز امروز به تا. ه استکرد کمک هانبو سطح در ثانويه یها متابولیت تولید برای فناوری

 ارايه ،بنابراين .وجود ندارد سلولی های کشت و گیاهان در شیمیايی ترکیبات مسیرهای بیوسنتزی مورد

 به. است اصلی نیاز يک مسیرها اين سلولی و سطح مولکولی در اطالعات توسعه جهت راهکارهايی

 به را بیوسنتزی مسیرهای تواندمی تراريخته هایکشت تولید و مولکولی زيست نوين هایکارگیری روش

 برای تولید سلولی یها کشت کردن تر کاربردی جهت در بزرگی گام دهد و قرار تاثیر تحت موثری شکل

 .بود خواهد تجاری و انبوه سطح در ثانويه یها متابولیت



7 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 گیاهان دارویی-2-6

شود که در درمان و ياا پیشاگیری از باروز    گیاهان دارويی به گستره وسیعی از گیاهان اطالق می

هاای ماوثر در   توانند منبع با ارزشی از متابولیتاکثر اين گیاهان می. گیرندقرار میا مورد استفاده هبیماری

گونه گیاهی از گلسنگ تا درختان شود حدود هفتاد هزار تخمین زده می. های انسانی باشنددرمان بیماری

در جواماع   به عناوان دارو ، ی دور تاکنونها از گذشته بار در تاريخ طب،حداقل يک تنومندی چون ژينکو،

تأثیر درمانی گیاهان دارويی از ديرباز برای انسان شناخته شاده   .(1379 )امید بیگی، اند بشری استفاده شده

و نقش به سزايی در زندگی بشر داشته است. بروز اثرات درمانی مناسب و عدم عوارض جاانبی  مشااهده   

-باشد. در کتااب های اخیر میر دههشده در داروهای سنتزی، از عوامل افزايش مصرف داروهای گیاهی د

، استفاده از گیاهان دارويی بارای درماان تجاويز شاده     "محمدبن زکريای رازی"های طب پزشک مشهور 

نوشتارهای مختلفی در توصیف هشتصد گیاه و موارد مصرف آن در  "ابوعلی سینا"است. پزشک مشهور 

ستفاده از شرايط اکولوژيکی متناوع و تناوع آب و   گیاه درمانی و آروماتروپی ارائه داده است. همچنین با ا

توان گیاهان ارزشمندی را باا درصاد بااالی ماواد ما ثره      هوايی که کشور ايران از آن برخوردار است، می

استفاده از گیاهاان   کشت و برداشت نمود و در راستای گیاه درمانی و طب سنتی نوين از آن بهره جست.

 اتی و کیفی ترکیبمو غذايی به شناسايی کدارويی، آرايشی، بهداشتی  در صنايع مختلف معطر، و دارويی

شاوند کاه دارای   شاناخته مای  « گیاهان دارويای ». امروزه گیاهانی به عنوان شودآنها مربوط می در موجود

 :صفات زير باشند

، در پیکر اين گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می شود که اين ماواد دارای خاواص متعاددی هساتند    

مواد فعال مذکور طای يکساری    مثالّ می توانند برای مداوای برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار گیرند.

وزن  61/6 شوند و مقدار آنها بسیار کم و معموالّ کمتر ازهای ويژه و پیچیده بیوشیمیايی ساخته میفرآيند

هاا ذخیاره   هاا ياا گال   مواد م ثره ممکن است در اندام خاصی مانند ريشه، ساقه، برگ .خشک گیاه است
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معموالّ بهتار  . های گیاه مربوطه را منبع ماده دارويی مورد نظر دانستتوان تمام اندامشوند. از اين رو نمی

نها انجام شود های مورد نظر به صورت تازه استفاده نشود، يعنی بايد عملیات خاصی روی آاست از اندام

گیاهان دارويی در مقايسه با عماوم گیاهاان راياج در کشااورزی چاون       و سپس مورد استفاده قرار گیرند.

اند و به همین دلیل بارای تولیاد آنهاا ساطو       ها در موارد خاص و معدودی قابل استفادهغالت و سبزی

 . زراعی کوچکتر کافی است

 

 های ثانویه متابولیت-2-2

با توجه به ترکیب يک  يندی پويا بوده وااست که فر طالحی يونانی به مفهوم تغییرمتابولیسم اص

 ی اولیههای  ماده پیش. بردتوان به توازن بین سنتز و تجزيه ترکیبات سلولی پیمی، زمانسلول در هر 

شود میقسمت عمده کربن که در گیاه جذب . دشون های اولیه حاصل می از متابولیت ههای ثانوي تابولیتم

ها و اسیدهای نوکلئیک نپروتئی ،ها چربی های اولیه يعنی قندها،طی فرآيندهای شیمیايی به متابولیت

در اين میان در بسیاری از گیاهان قسمت قابل توجهی از  ها وجود دارند،شود که در تمام سلولتبديل می

نقش آشکاری در رشد و نمو  يابد که ممکن استکربن و انرژی جذب شده به سنتز موادی اختصاص می

- به. (1388)امیدی و سیدطباطبايی،  اندهای ثانويه معروفمتابولیتبه  ها اين مولکول نداشته باشند،

شامل  ههای ثانوي استثنای فرايندهای اولیه بیوسنتز قند و آمینواسید، سه مسیر اصلی بیوسنتز متابولیت

های  متابولیت. (2669)دِويک،  هستنداسید شیکمیک موالونات و  -مالونات، استات -مسیرهای استات

 معموالً. (2666)کريستن،  شوند بندی می اساس مسیر متابولیسمی آنها طبقه بر معموالً ،گیاهان هثانوي

نظر ها در ها و فنول دار، ترپندر سه خانواده مولکولی بزرگ، گروه ترکیبات نیتروژن ههای ثانوي متابولیت

 (.2661)بورگاد و همکاران،  شوند گرفته می

 

 ترپنوئیدها-2-9

 ها و رزين ها ويژه مواد متشکله اسانس، که بهدسته بسیار وسیعی از ترکیبات طبیعی هستند ها هاترپن  

البته مونوترپنوئیدها در موارد . دريايی دارند موجوداتگیاهی و  اءبیشتر اين ترکیبات منشهستند. 

لوژنه، در ها  به صورت ها جانوری )معدودی از حشرات( و به ندرت در اندام قارچهای استثنايی در گونه

معطر يافت ترکیبات های واجد ای در گیاهان عالی به خصوص برخی خانوادهو به طور گسترده ها جلبک
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)تری ترپن( يافت  1همچنین در بعضی از جانوران مانند کوسه ماهی مقدار زيادی اسکووالن. شوندمی

ها و ترکیباتی که ساختار شیمیايی و در میان ترپن. تعداد مشتقات ترپن در جانوران محدود است. شودمی

توان به تعداد بسیار زيادی از مواد متشکله عطرهای طبیعی و رابطۀ متابولیکی نزديک به هم دارند می

 . محصوالت متنوع دارويی اشاره نمود

 

 بندی ترپنوئیدها دسته -2-9-6

 هایباشد فرمول مولکولی که برای هیدروکربنبستگی اين ترکیبات تنوع پیکربندی کربنی آنها میعامل هم

توان در نظر گرفت به صورت کلی  می ترپنی 
n85HC دار آنها نیز مانند است که مشتقات اکسیژن

های اين مواد نیز در اسانس. داردی مربوطه وجود ها ها و الکتونیدها، کتونئها، استرها، آلدمشتقات الکل

دهای ايزوپرن پنج کربنی است. با يکديگر در واح هانهای ترپتفاوت دسته. شونديافت می نیز طبیعی

 1-2جدول . کنندبندی میآنها را طبقه هاحسب تعداد واحدهای ايزوپرنی موجود در اسکلت ترپنبر

 دهد.های گیاهی را نشان میبندی ترپنطبقه

 های گیاهی بندی ترپن طبقه -6-2جدول 

 تعداد کربن ردیف
n 

 نام طبقه ترپنی فرمول مولکولی (ایزوپرنی)تعداد واحدهای 

1 0 1 
85HC ها همی ترپن 

2 16 2 
1610HC ها مونو ترپن 

3 10 3 
2415HC ها سسکوئی ترپن 

1 26 1 
3220HC ها دی ترپن 

0 20 0 
4025 HC ها سستر ترپن 

0 36 0 
4830HC ها تری ترپن 

7 16 8 
6440 HC ها تترا ترپن 

8  8 n>  
n

HC  ها پلی ترپن 85

 

 
                                                
1 Squalene 
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 قاعده ایزوپرن -2-9-2

 :(1-2به صورت زير هستند )شکل مجموعه ترکیبات ترپنی مشتقاتی از ايزوپرن 

C
C
H

CH3

H2C
CH2

 

 يا

head

tail

1 2

3

4

 
2-methyl-1,3-butadiene (Isoprene) 

 

 (6934، طاهرخانیو  روستائیان) مجموعه ترکیبات ترپنی مشتقاتی از ایزوپرن -6-2شکل 

 

نام . جوشدگراد میدرجه سانتی 31مايعی فرار است که در C5H8  به فرمول مولکولی 1ايزوپرن

متیل يعنی  -2ساختار ايزوپرن، به قسمت در . بوتادی ان است - 3و  1 -متیل -2شیمیايی اين ترکیب 

از طريق اتصال ی ايزوپرنی ها واحد. شوددم گفته می  ،1کربن شماره يک سر، و به کربن انتهائی شماره 

و  0تری. دهندرا تشکیل می 1هاترپنو سستر 3، دی2ل شده و مونو، سسکويیسر به دم به يکديگر متص

 شوند. می از طريق اتصال دم به دم به يکديگر ايجاد 0هاتتراترپن

د و شمیالدی پیشنهاد  1881در سال  7ساختمان ايزوپرن برای نخستین بار توسط ويلیام تیلدن

ها يا حالت آزاد در اسانسالبته اين ماده به. گرفتبه خواص شیمیايی مورد تأيید قرارتوجه  صحت آن با

( سازنده اصلی 8پنتنیل پیروفسفات های گیاهی وجود ندارد، در صورتی که همین ماده )در فرم ايزوعصاره

آنها از اتصال دو واحد ترين ساختارها را دارند و ها سادهها، منوترپندر میان ترپناست. ها تمام ترپن

ها را از واحدهای ايزوپرنی حدس تشکیل ترپن 9میالدی واالش 1887در سال . آينددست میه ايزوپرن ب

ها حدس واالش پس از سی سال مطالعه بر روی ترپن 16میالدی روزيکا 1903بعد در سال ها سالزد، اما 

ها بر طبق قاعده ايزوپرن، ترپن. م يد آن بودندرا به يک قاعده عمومی تبديل نمود که بررسی تجربی نیز 

 .(2-2)شکل  شونداز اتصال سر به دم واحدهای مونومری پنج کربنی به نام ايزوپرن، تشکیل می

                                                
1 Methyl-1,3-butadiene (Isoprene) 
2 Sesquiterpene 
3 Diterpene 
4 Sesterterpene 
5
 Triterpene 

6 Tetraterpenes 
7 William Augustus Tilden  
8 Isopentenyl pyrophosphate 
9 Otto Wallach  
10 Leopold Stephen Ruzicka   
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OPPO
P

O
P

OH
O

OH

O

OH 
isopentenyl pyrophosphate 

 (6934، هرخانیطاو  روستائیان) اتصال سر به دم واحدهای مونومری پنج کربنی -2-2شکل 

 (3-2گردد )شکلتبديل می 1پنتنیل پیروفسفات به ايزومر خود يعنی دی متیل آلیل پیروفسفات ايزو

OPP

H

H+

OPPIsomerase

dimethylallyl pyrophosphate
 

 (6934، طاهرخانیو  روستائیان) دی متیل آلیل پیروفسفاتبه  ایزو پنتنیل پیروفسفاتتبدیل  -9-2شکل 

 نامند : می اتصال سر به دم را اتصال منظم

 
 سر       دم                                                                                           

 :را اتصال نامنظم می نامند  اتصال دم به دم

 
 دم       دم                                                                                          

کنید، از اتصال سر به دم دو واحد  می ، همانطور که در زير مشاهده2به عنوان مثال در مورد میرسن

 (1391، طاهرخانیو  روستائیان) .(1-2)شکل ايزوپرن تشکیل شده است

 

Myrcene  

                                                
1 Dimethylallyl pyrophosphate 
2 Myrcene 
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 (6934، طاهرخانیو  روستائیان) اتصال سر به دم یا اتصال منظم -4-2شکل 
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C5 : 1 ترپنهمی  

n

2-Methylbutane

tail

head

head

2,6-Dimethyloctane

2,6,10-Trimethyldodecane (Farnesane)

2,6,10,14-Tetramethylhexadecane (Phytane)

2,6,10,14,18-Pentamethylicosane

2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (Squalane)

,-Carotene

all-trans-Polyisoprene (Guttapercha)

head

tail

tail

tail

tail

tail

tail

 

 
C10 : 2 ترپنمونو  

 
C15 : 3سسکوئی ترپن  

 
C20 : 4 ترپندی  

 

C25 : 5 ترپنسستر  

 
C30 : 6 ترپنتری  

 
C40 : 7ترپن تترا  

 

(C5)n :8ترپنپلی  

  واحد سازنده
 بوتا دی ان )ایزوپرن( -9و6-متیل-2

 (6934، طاهرخانیو  روستائیان) ها(های ترپنی )ایزوپرنخانواده هیدروکربن -1-2شکل 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Hemiterpene 
2 Monoterpene 
3
 Sesquiterpene 

4 Diterpene 
5 Sesterterpene 
6 Triterpene 
7 Tetraterpene 
8 Polyterpenes 
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 بیوسنتز ترپنوئیدها  -2-9-9

زيرا در تشکیل . تنوع ساختمان ترپنوئیدها فقط يک پديده ظاهری است ،براساس قاعده تجربی فوق

ساز وجود دارد و تنوع ساختمانی اين گونه ترکیبات ناشی از ی مختلف ترپنوئیدها تنها يک پیشها گروه

ملی مختلف( های عاهای کالسیک )مانند انواع تراکم، نوآرايی و ايجاد گروهواکنش ریوجود يک س

ز ترپنوئیدها دخالت ندارد بلکه مشتقات آن سنتنکته قابل توجه اين است که خود ايزوپرن در بیواست. 

-ی اصلی ترپنوئیدها توسط آنزيمها سازهای دستههای موجود در پیشواکنشهستند. در اين پديده دخیل 

 شوند، اين پیش سازها به شر  زيرند:می ها کاتالیز

فارنزيل . کربنی هستندها است که ترکیبات دهنوترپنوساز تمام مپیش (GPP) 1اتژرانیل پیروفسف

ژرانیل ژرانیل ،کربنی هستند( 10ها )ترکیبات ترپن ساز تمام سسکويیپیش (FPP) 2پیروفسفات

فارنزيل ژرانیل. کربنی هستند 26ها است که ترکیبات ترپنساز کلیه دیپیش (GGPP) 3پیروفسفات

ها )ترکیبات ترپن تشکیل تری. کربنی هستند 20بوده و  ها ساز سسترترپنکه پیش (GFPP) 1پیروفسفات

زيرا اين  ،کنندها )ترکیبات چهل کربنی( به طور کامل از قاعده مذکور پیروی نمیکربنی( و کاروتنسی

که خودشان به ترتیب حاصل اتصال   0هايی به نام اسکوالن و فیتوئنکربنترکیبات به ترتیب از هیدرو

 .(0-2)شکل  شوند می هستند، تشکیل GGPPو نیز دو واحد  FPPتوأم با کاهش دو واحد 

 

OPP
Geranylpyrophosphate (monoterpene)

+

OPP
+ OPP

HH

OPP

+

HH

- H+

 

                                                
1 Geranyl pyrophosohate 
2 Farnesyl pyrophosohate 
3 Geranylgeranyl pyrophosohate 
4 Geranylfarnesyl pyrophosohate 
5 Phytoene  
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OPP
Isomerase

OPP

,Dimethylallylpyrophosphate Isopentenylpyrophosphate (activated isoprene)

OPP

Geranylpyrophosphate (monoterpene)

- HOPP

H

H

 

OPP+ _ HOPP

OPP
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OPP
Geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) (Diterpene)

2(FPP)
_ HOPP

tail to tail linkage

OPP
Geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) (Diterpene)

16-trans-phytoene (Tetraterpene, a Carotene) 
 (6934، طاهرخانیو  روستائیان) هاهای ترکیبات ترپنوئیدسازو نحوه تشکیل پیش ءمنشا -1-2شکل

 

رسد البته به نظر می. شود می ترپن تشکیل ، تتراGGPPدو  بر اثر اتصال دم به دم  فوقطبق شمای 

ی بی قاعده مانند ها مونوترپن. کندتعدادی از موارد ايجاد ترپنوئیدها از قاعده ايزوپرن تبعیت نمیکه در 

اتصال  شبیه به هستند. اين  DMAPPحاصل اتصال دو واحد  2و سانتولینا تری ان 1پیرتريک اسید

قاعده ايزوپرن در ها که تعدادی از ترپن. گرددها میها و کاروتناست که منجر به تری ترپن سازوکاری

 شود:مشاهده می 7-2شکل در  ،آنها قابل تشخیص است

OH

Menthol Pinene Zingiberene

-Carotene

 
 (6934، طاهرخانیو  روستائیان)تعدادی از ترپن های تشکیل یافته با تبعیت از قاعده ایزوپرن  -7-2شکل

 

                                                
1 Pyrethric acid 
2 Santolina triene 
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به طور مثال، بیشترين مقدار روغن اسانسی اندام هوايی . گیاهی دارند اءبسیاری از اين ترکیبات منش

)با غلظت  2سینئول -8و1و  %(30)با غلظت  1پینن - هایرا مونوترپن Myrtus communis L.گیاه 

 دهند.تشکیل می  %(0/28

 

 های ثانویه در زعفرانراهکارهای افزایش متابولیت -2-4

 های گیاهی استفاده آن در بررسی متابولیتکشت بافت و  -2-4-6

. شود در زيست فناوری همواره بر بررسی مسیرهای جايگزين برای تولید ترکیبات طبیعی توجه می 

های گیاهی مورد توجه  هايی که امروزه بیش از هر موضوع ديگر در زمینه بررسی متابولیتيکی از روش

برای  "کشت بافت  "لحاظ تاريخی، اگرچه  از. گیاهی استقرار دارد، روش کشت اندام، بافت و سلول 

بود که يک  1900شد، ولی در سال   کار گرفته در مورد گیاهان به 1916-1939های  اولین بار، در سال

ها با  اولین اختراع ثبت شده را در مورد تولید متابولیت در کشور آمريکا Pfizer Incبه نام  شرکت دارويی

نیز دانشمندان توانستند مقادير  1908-1907های  در سال. ها منتشر کرد ای سلول ودهاستفاده از کشت ت

يعنی نسبت به حالت طبیعی )را با استفاده از کشت بافت  1نینژو ديوس 3ينژبیشتری از ترکیبات ويسنا

های  تبرای تولید متابولی یکشت سلول گیاهی منبع مناسب و مهم. دست آورند  استخراج از گیاه کامل( به

های روش کشت سلول مستقل بودن از تغییرات جغرافیايی و  يکی از مزيت. استبا ارزش ی هثانوي

در اين روش ممکن است ترکیبات جديدی . استعوامل محیطی و در عین حال سرعت باالی رشد 

روش سعی محققین با استفاده از اين . تولید شود که در شرايط طبیعی در گیاه مادری وجود نداشته باشند

دست آورند و با  تنظیمی آن به سازوکارکنند تا شواهد بیشتری در رابطه با چگونگی بیوسنتز آنها و نیز می

)کارتال و  با ارزش در گیاهان را افزايش دهند ههای ثانوي اند تولید متابولیتها توانسته اين روش

ی گیاهی در ها و نیز محدود بودن گونه ههای ثانويباتوجه به اهمیت اقتصادی متابولیت. (2661همکاران، 

 باشد ها، روش کشت سلول راه مناسبی برای تولید ترکیبات شیمیايی ارزشمند می رويشگاهای طبیعی آن

مهم  ههای ثانوي پیشرفت در زمینه زيست فناوری گیاهی امکان تولید متابولیت. (2661)فرکیا و همکاران، 

                                                
1  -Pinene 
2  1,8-cineole 
3  Visnagin 
4  diosgenin 
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های گیاهی با ارزش، در ابتدا از طريق کشت سلول،  تولید متابولیت. مانند ترپنوئیدها را فراهم کرده است

آمیز نبود اما امروزه نظر تجاری موفقیت های موئین، از بافت و اندام گیاهی و همچنین کشت ريشه

شوند به  يی که به نوعی موجب تحريک مسیر بیوسنتزی اين ترکیبات میها کار بردن روشه محققین با ب

 . اند ل توجهی دست يافتهی قابها موفقیت

 :های ثانويه گیاهی از طريق کشت بافت راهکارهای افزايش متابولیت

های  متابولیت توانند مسیرهای متابولیکی سنتز ی که میيستزو غیر زيستی 1یها استفاده از محرک. 1

ها در  است که اين محرکذکر   الزم به. ثانويه را تحت تأثیر قرار داده و میزان تولید آنها را افزايش دهند

 .شوند شرايط طبیعی نیز بر گیاه تأثیر گذاشته و باعث تولید يک متابولیت خاص می

2فزودن ترکیب اولیۀا. 2
کشت، با اين ديدگاه که تولید محصول نهايی در نتیجه  مناسب به محیط 

 .کشت، القاء شود وجود اين ترکیبات در محیط

های جديدی که از طريق امتزاج  يه در اثر ايجاد ژنوتیپافزايش تولید يک متابولیت ثانو. 3

 .آيند دست می پروتوپالست يا مهندسی ژنتیک، به

 پربازده 3های استفاده از مواد موتاژن جهت ايجاد واريته. 1

پتانسیل بیشتری  ،های گیاهی ديگر کشت بافت ريشۀ گیاهان دارويی )ريشه، نسبت به بافت. 0

 .(2666)گیری و ناراسو، (ثانويه داردهای  جهت تولید متابولیت

اهان در یکشت مرسوم گ یکشت سلول به جا یهاستمیموجود استفاده از س یهاتيمحدود رغمیعل

 از: ها عبارتندکه اين مزيت (،1990)کومار، با مزايايی همراه است  ثانويه هایمتابولیت دیتول یمزرعه برا

های فصلی و های میکروبی، تنشاقلیم، آفات، بیماریتحت تأثیر عوامل محیطی مختلف نظیر . 1

 گیرند.جغرافیايی قرار نمی

تر و توان تحت شرايط کنترل شده تولید کرد و محصوالت خالصهای مفید را میفرآورده. 2

 تر به بازار عرضه نمود. مطمئن

 های ويژه تکثیر نمود.توان برای تولید متابولیت هر سلولی از گیاه را می. 3

 توان از کیفیت پايدار تولیدات مطمئن شد. می های سلولی خالص،با استفاده از الين. 1

                                                
1 Elicitors  
2 Precursor 
3 Variety 
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توان به صورت خودکار کنترل کرد و فرآيندهای متابولیکی را به طور منطقی رشد سلول را می. 0

 .هستندتمامی اين عوامل در بهبود بازده و کاهش کار و هزينه سهیم . تنظیم نمود

 محیط شیمیايی کنترل شده، فرآوری بعدی و مراحل بازيافت فرآورده را تسهیل تولید مواد در. 0

 کند. می

ی زندگی کشت سلولی ممکن است در مواردی که پرورش گیاهان در مزرعه به دلیل دوره. 7

 طوالنی مشکل و يا غیراقتصادی باشد، مفید واقع شوند.

کشف اين . توان پیدا کرديافته میهای سلولی  جهشی سنتزی جديدی را در الينها مسیر. 8

نجامد که قبالً در گیاه کامل يافت اهای نوينی بیتواند به تولید فرآوردهفرآيندهای سنتزی جديد می

 شدند. نمی

. در بعضی از کشت های سلولی با استفاده از قابلیت تغییر زيستی، مواد اولیه خاص خود را به 9

 .کنندفراورده ارزشمندتر تبديل می

 

 های گیاهی  کشت سوسپانسیون سلول -2-4-2

های  سوسپانسیون سلول های ثانويه از طريق کشت تاکنون مطالعات زيادی در زمینه تولید متابولیت

های از آن جا که مديريت سیستم. های مذکور صورت گرفته استمتابولیت ولید تجاریگیاهی به منظور ت

و استخراج ترکیبات ثانويه از آنها در مقايسه با ساير  باشدکشت سوسیانسیون سلولی بسیار ساده می

گیرد، در صورتی که مقادير مناسبی از های کشت با سرعت و سهولت نسبتاً بیشتری انجام میسیستم

توان برای تولید تجاری ترکیبات ارزشمند گیاهی مفید ها را میهای ثانويه تولید شود، اين سیستممتابولیت

-سلولی ثانويه در ها که تولید متابولیت تحقیقات قبلی نشان داده است. (2661، و تسایموالباگال دانست )

ها به که سلولتا زمانی وحتی برخی ترکیباتهای تمايز نیافته است يافته معموالً بیشتر از سلول تمايز های

دهد که تولید  می اين پديده معموالً به اين دلیل روی. شوندصورت تمايز نیافته باشند، تولید نمی

ها است و بیوسنتز ترکیبات مذکور اغلب مستلزم تمايز های ثانويه نشانه تخصصی شدن سلولمتابولیت

ی بیوسنتزی بستگی ها باشد و به حضور يک نوع سلول  يا  اندامک خاص و تنظیم بیان ژنساختاری می

 (.2666دارد )گیری و همکاران، 
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ای ترکیبات ثانويه گیاهی تاکنون راهکارهای مختلفی درون شیشه ا افزايش تولیديبه منظور القا و 

رائو و ؛ 2667است )لونکوا، ها محرکمورد استفاده قرار گرفته است که يکی از آنها استفاده از 

 .(2662راويشانکار، 

ی ها شود که منجر به پاسخ می در گیاهان به منابع مختلف شیمیايی اتالق« محرک»واژه 

 محرکواضح است که تیمار گیاهان با . شودها میفیزيولوژيک و نهايتاً تجمع فیتوالکسین مورفولوژيک و

های ثانويه در گیاهان و يا های دفاعی مانند تجمع متابولیتو يا يک پاتوژن غیر رقیب موجب بروز پاسخ

و  2ستیهای غیرزيمحرکو  1های زيستیمحرکبه  خوداساس طبیعت  ها بر. محرکشودکشت سلولی می

و همکاران، آنجلوا شوند ) می بندیطبقه 1های درونیمحرکو  3های بیرونیمحرکبه  ءبراساس منشا

2660) 

 

 های زیستی محرک -2-1

ی ها توانند باعث القا پاسخ می که هستند يا خود میزبان ها يی از پاتوژنها های زيستی، مولکولمحرک

های گیاهی در پاسخ به  شوند. سلول تولید میيا گیاه  ها ريزسازوارهدفاعی شوند و مستقیماً به وسیله 

در يک (. 2660ائو و همکاران، ژ)کنند های مختلف ترکیبات شیمیايی متفاوتی تولید میکنندهتحريک 

های بیرونی، مواد ترشح شده شوند. محرکهای درونی و بیرونی تقسیم میها به محرکبندی، محرکدسته

(؛ 2660 ،و همکاران آنجلواهای و اسیدهای چرب هستند )آمینساکاريدها، پلی لول مانند پلیبه بیرون س

 -بتا -يا هپتا 0های درونی مواد ترشح شده از درون سلول مانند گاالکتورونیددر حالی که محرک

-تند که از اينهای اولیه هس ها قادر به تنظیم بیان متابولیت(. محرک2667و... هستند )نامدئو،  0گلوکوزيد

کنند. تغییر در میزان بیوسنتز، تجمع و يا انتقاالت واکوئلی، های ثانويه را کنترل میطريق متابولیت

)واسکونسوئل و بلند، ها است های اثرگذاری بر اين متابولیت های ثانويه روشبرگشت و تجزيه متابولیت

2667.) 

 

                                                
1
 Biotic 

2 Abiotic 
3 Exogenous 
4 Endogenous 
5 Galacturonide 
6 Hepta-β-glucosides  
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Abstract: Saffron with the scientific name of Crocus sativus is of flavor, aroma and color, which has 

many medicinal properties in addition to its nutritional use. These properties are created by secondary 

metabolites called crocin and safranal, and their biosynthesis is controlled by numerous genes. The 

purpose of this study is to investigate the effect of using ultrasound, sodium acetate, sucrose, 

Abscisic acid and chitosan on the expression of controlling genes of crocin and safranal and their 

amounts in saffron. In this study, a test with different combinations of BAP, 2,4-D, IBA and NAA 

hormones is carried out in order to determine the best hormonal composition in a ½MS medium. Then, a 

test in the culture medium with the best combination of hormones according to the results of the previous 

experiment in the liquid environment is carried out to determine the best time to apply treatments. 

Finally, saffron calluses are cultured in a cell suspension system under optimal growth conditions of 

calluses and treatments are applied. In 24 hours and 72 hours after applying the treatments, the samples 

are collected in three replications in separate experiments in a completely randomized design. 

Measurements of secondary metabolites and gene expression are performed using HPLC and a real time 

PCR assay, respectively. The results show that among the different callus induction environments, ½MS 

medium supplemented with 0.1 mg/L BAP and 0.5 mg/L 2,4-D is the most suitable hormone combination 

for callosing. Also, the results show that there is a significant difference between the genes on different 

days, so that the CsGT-2, CsLYC and CsBCH genes have the highest expression on the 12th day after 

cultivation in suspension. Measurements of crocin and safranal levels during 8-14 days after culture in 

saffron callus suspension also show that the highest accumulation of crocin and safranal is observed on 

day 12. Also, expression of genes in saffron cell suspensions treated with 100 and 150 mg/L chitosan and 

15 and 45 g/L sucrose show that these stimuli altered the expression of CsLYC and CsGT-2 genes at both 

24 and 72 hours after treatment, and the use of these stimuli with these doses does not affect the 

expression of the CsBCH gene. Also, the results of gene expression in saffron cell suspension treated with 

0.5 mg/L abscisic acid show that this hormone has an effect on the expression of CsBCH, CsLYC and 

CsGT-2 genes at both 24 and 72 hours after treatment. Applying 1.5 mg/L of Abscisic Acid also has an 

effect on the expression of the two CsLYC and CsGT-2 genes, but does not affect the expression of the 
CsBCH gene. Statistical analysis of genes expression in saffron cell suspensions treated with sodium 

acetate 1 and 2 mM and 1 and 2 times under ultrasound for 2 minutes show that this stimulus change the 

expression of CsBCH, CsLYC and CsGT-2 genes in both time 24 and 72 hours after treatment. 

Comparison of the mean values of safranal and crocin by different levels of chitosan show that the 

amount of safranal and crocin is the highest in 72 hours after treatment with 150 mg/L chitosan, the mean 

comparisons show that the amount of safranal in 72 hours after treatment with 1.5 mg/L of Abscisic Acid 

has the highest value with an average of 66.55 micrograms per gram of callus, and also the amount of 

crocin in 72 hours after treatment with 1.5 mg/L of Abscisic Acid has the highest value with an average 

of 1732.13 microgram per gram of callus. Comparison of mean crocin values by different levels of 

sodium acetate treatment show that the amount of safranal is the highest in 72 hours after optimum 

growth using 1 and 2 mM Sodium acetate. The comparison of the mean values of safranal treated by 

ultrasonic waves for 2 minutes show that the amount of safranal 72 hours after 2 times application of the 

treatment is the highest with the mean of 0.035 mg of safranal per one grams of callus. Also, the mean 

comparison of crocin values using treatment with ultrasonic waves for 2 minutes show that the amount of 

crocin is the highest in 24 hours after 2 times application of the treatment. The comparison of mean show 

that the amount of safranal 72 hours after treatment with 45 g/L sucrose has the highest value with an 

average of 8.935 micrograms per gram of callus, and also the amount of crocin 72 hours after application 

of 45 g/L sucrose has the highest content with an average of 792.135 micrograms of crocin per gram of 
callus. 
Keywords: Saffron, Gene Expression, Safranal, Crocin, HPLC, Real time PCR 
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