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 خالصه

های تمام قسمت باشد.و یکی از گیاهان دارویی مهم میAsteraceae ی تیرهگیاهی دوساله از کاسنی 

مله اینولین، شامل ترکیبات دارویی مختلف از ج ی دارویی دارند زیرااستفاده (ریشه و برگ و بذرگیاه )

های مویین حاصل کشت ریشهست. ها اها و ویتامینها، فالونوئیدها، کومارینالکتونترپناسید، سسکوئیشیکوریک

ی گیاهی است زیرا های ثانویهبرای تولید متابولیت کارآمدی روش Agrobacterium rhizogenesاز تلقیح با 

ها در زمان کوتاه و سرعت برخوردارند و قادر به تولید متابولیت های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکیریشه

 .A4 Aی سویه های مویین توسطدر این تحقیق، ریشه باشد.رشد زیاد در محیط کشت بدون هورمون می

rhizogenes  .های مویین و سه محیط کشت مختلف برای تعیین بهتربن تاثیر پنج الین مختلف ریشهتولید شد

های های مختلف و محیط کشتداری بین تاثیر الینتفاوت معنی های مویین بررسی شدرشد ریشهشرایط برای 

اثبات مشاهده شد.  هاتر ریشهدر تولید انشعابات ریشه، طول ریشه و وزن (B5و  MS ،MS2/1) مختلف

 Cالین  جام شد.ان rolBهای اختصاصی ژن با استفاده از آغازگر PCRی های مویین به وسیلهتراریختی ریشه

.محیط کشت گرم( را در 45/3تر ریشه )در هر ریزنمونه( و وزنعدد  22/12انشعاب ریشه ) میانگین بیشترین

MS2/1  نشان داد. الینB  را وقتی در محیط کشت  سانتیمتر( 33/13طول ریشه )میانگین بیشترینMS2/1 

تواند برای بهبود تولید ین تحقیق حاصل شد، میهای مویین که در اهای ریشه. بهترین الیننشان دادکشت شد 

 استفاده شوند گیاه کاسنی ارزش با یهای ثانویهمتابولیت
 

 .های ثانویهمتابولیت کاسنی، های مویین،اگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه :کلیدی کلمات

 
 

  مقدمه
 

گیری هم به لحاظ درمان و هم پیشگیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع، 

جهت تولید  ها زمانها و حتی سالاغلب نیاز به ماهکشت گیاهان دارویی های سنتی روش ..ندها برخورداراز بیماری

تحت تاثیر عوامل  همچنین. [8]باشد بسیار اندک می . به عالوه مقدار متابولیت تولید شدهددارن های ثانویهمتابولیت

باشد. کشت بافت گیاهان دارویی به عنوان یک راه حل جهت تغییرات آب و هوایی می زا یاله عوامل بیماریمتعددی از جم

 گیاهان در دارویی ترکیبات افزایش برای امروزه که هاییروش از یکی .ارزش معرفی شده است های ثانویه باتولید متابولیت

های تشکیل ریشه. [10 ,3] باشدمی مویین هایریشه بافت کشت از استفاده است گرفته قرار توجه مورد بسیار دارویی

رشدی بسیار  سرعت با داشتن مویین، هایریشه. [2]گیرد انجام می A. rhizogenesمویین در گیاهان، با استفاده از 

 وان و بدون نیاز به تنظیم بازده فرا با کم زمان ارزش، در ی باهای ثانویهمتابولیت تولید امکان و باال ژنتیکی پایداری زیاد،
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های مویین گیاه باشد به طور مثال در کشت ریشههای رشد گیاهی، راهکاری سودمند برای تولید ترکیبات دارویی میکننده

 [9 ,7] وزن خشک ریشه گزارش شده است درصد 1/5به میزان  (Scopolamine)ُی اسکوپوالمین بذرالبنج مقدار ماده

کند. تقریباً تمام ساله رشد میساله و چندبسته به مناطق مختلف، به صورت دو .C. intybus L))گیاه کاسنی 

های گیرد. از جمله ترکیبات برگ کاسنی شیکوریک اسید، سولفات و فسفاتهای گیاه کاسنی مورد استفاده قرار میقسمت

های مختلف از قبیل گلوکز، فروکتوز ین، قنددرصد اینول11-14سدیم، منیزیم، پتاسیم و نیترات پتاسیم است. ریشه دارای 

ی شیکوریک های کاسنی حاوی مادهگلباشد.الکتون، اسید تارتاریک میترپنو ساکارز، شیکوریک اسید، پکتین، سسکویی

های کبدی و صفراوی و التیام زخم، همچنین به عنوان اشتهاآور، ی این گیاه در درمان بیماریاشد. از ریشهباسید می

و  القا یسازنهیبه قیتحق نیا از هدف .[11]شود بر استفاده میکننده به عمل هضم غذا، مدر و تبرک صفرا و کمکمح

 طیشرا در 4Aی سویه .rhizogenes A زا استفاده باگیاه کاسنی کوتیلدونی های حاصل از ریزنمونه نییمو یشهیر کشت

 باشد.می یاشهیش درون

 

 هامواد و روش

 و کشت بذر عفونیضد

 

 المینار هود زیر سپس. درصد نگهداری شدند 2در محلول بنومیل  دقیقه 33 مدت بذور به ابتدا عفونی بذور،ضد جهت

 به درصد 23 الکل گردیدند وپس از چند بار آبکشی، در عفونیضد دقیقه 23 مدت درصد به 4 سدیم هیپوکلریت در محلول

 در شده عفونیضد بذور .شدند داده شستشو استریل مقطر آب با دقیقه 14مدت  به سپس و شدند ورغوطه ثانیه 03 مدت

 درجه 24±2 دمای با رشد اتاقک در گرفت و قرار بذر عدد 23 شیشه هر داخل. گردیدند کشت MS کشت محیط

  .شدند نگهداری تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 11 نوری تناوب و گرادسانتی

 

 تهیه سوسپانسیون باکتری

 

بیوتیک گرم در لیتر آنتیمیلی 43مایع حاوی   LBلیتر محیط کشت میلی 13در   A. rhizogenesیک کلونی از 

به مدت  rpm123ی سانتیگراد و با چرخش درجه 21ریفامپسین، کشت گردید. کشت باکتری در شیکر انکوباتور با دمای 

 در نظر گرفته شد.  LB  ،1/3رای تلقیح در محیط کشت سوسپانسیون باکتری ب 600ODساعت قرار داده شد. میزان  25

 

 کشتی ریزنمونه با باکتری تلقیح و هم

 

در سوسپانسیون باکتری پس از زخم کردن با تیغ اسکالپل،  و شد ی کوتیلدونی تهیهنمونه ریز ،روزه 4های از گیاهچه

اغذ صافی، نسبتاً خشک گردید و سپس روی محیط های تلقیح شده، در روی کنمونهور شدند. ریزدقیقه غوطه 14به مدت 

ی سانتیگراد و درجه 24±2ساعت در دمای  22گرم در لیتر آگار کشت و به مدت  2درصد ساکارز و  3حاوی  MSکشت 

های تلقیح نشده نیز به عنوان شاهد در شرایطی مشابه با تیمار کشت گردیدند.. در شزایط تاریکی نگهداری شدند. ریزنمونه

گرم در لیتر سفوتاکسیم شستشو میلی 243استریل حاوی مقطر ها در آب کشتی، ریز نمونهاز سپری شدن مدت همپس 

گرم در لیتر میلی 433جامد حاوی  MSداده شدند و پس از خشک کردن روی کاغذ صافی استریل، به محیط کشت 

 اطراف کشت، محیط در هانمونه ریز استقرار از بعد. گردید کشت نمونه پنج ریز تکرار هر درسفوتاکسیم انتقال داده شد. 

 2333 نور شدت) روشنایی ساعت 11 شرایط و گرادسانتی درجه 24±2 دمای در و شد بسته سلفون با هادیش پتری

 ی مویین که هر ها، پنج الین از ریشهپس از گذشت چهار هفته از ظهور ریشه ..شدند داده قرار تاریکی ساعت 8 و( لوکس
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انتقال داده  MSمحیط کشت  به جداگانه طور به اندو بیشترین رشد را داشته انددام از یک سلول تراریخت منشا گرفتهک

 ی سانتیگراد و در تاریکی نگهداری شدند. درجه 21و دمای  rpm 123شدند و در شیکر انکوباتور با دور 

 

 ختصاصیهای مویین با استفاده از پرایمرهای اتایید مولکولی ریشه

های مویین و همچنین از ریشه .CTAB [5]به روش  DNAهای مویین، استخراج جهت تایید مولکولی ریشه

نیز به  A4ی سویه A. rhizogenesهای تلقیح نیافته به عنوان شاهد انجام شد. پالسمید های حاصل از ریزنمونهریشه

استخراج شده انجام  DNAبر روی B   rolای اختصاصی ژنهبا آغازگر PCRی عنوان کنترل مثبت استفاده شد. برنامه

)آغازگر  'ATGGATCCCAAATTGCTATTCCCCACGA-3-'5ها به صورت زیر بود: شد. توالی آغازگر

 RCRی )آغازگر معکوس(. برنامه 'TAGGCTTCTTTCATTCGGTTTACTGCAGC-3-'5مستقیم( و 

چرخه شامل واسرشتگی در دمای  34دقیقه،  4راد به مدت ی سانتیگدرجه 05 شامل یک چرخه واسرشتگی اولیه در دمای

ثانیه، بسط در دمای  54ی سانتیگراد به مدت درجه 44ها در دمای دقیقه، اتصال آغازگر 4ی سانتیگراد به مدت درجه 05

 2مدت ی سانتیگراد به درجه 22ثانیه و یک چرخه بسط نهایی در دمای  33دقیقه و  1ی سانتیگراد به مدت درجه 22

برداری درصد در دستگاه ژل داک، مورد مشاهده و عکس 8/3پس از الکتروفورز در ژل آگارز  PCRمحصوالت  دقیقه بود.

 .قرار گرفتند
 

 های مختلفکشت محیط در های مویینهای مختلف ریشهالین کشت

 اندیک سلول تراریخت حاصل شده که هر کدام از های مویینهای ریشهگرم از نوک انشعابات الین 2/3آزمایش،  این در

، MS کشت محیط لیترمیلی 14 حاوی مربا شیشه ظروف به و شدند داده برش مترسانتی 2 طول به ، بصورت قطعاتی

MS2/1  5وB  گرم در لیتر سفوتاکسیم بودند کشت گردید و سپس بر روی میلی 433و هر تکرار حاوی تکرار  سهدر مایع

ها انجام ی سانتیگراد در تاریکی قرار گرفتند. هر دو هفته یکبار واکشت ریشهدرجه 24±2مای و د rpm 133شیکر با دور 

تر و وزن تعداد انشعابات ریشه، طول انشعاب اصلی ریشه  و ها از شیشه مربا بیرون آورده شدهفته، ریشه پنجبعد از  .گردید

 .گرفت انجام تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش شد. این گیریاندازهها آن

 

 بحثنتایج و 

 

و طول  ریشه تعداد انشعابات اثر متقابل نوع الین و نوع محیط کشت بر که داد نشان هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

ابل نوع الین و نوع باشد همچنین اثر متقدار می دار نبوده اما اثرات اصلی نوع الین و نوع محیط کشت معنیمعنیها ریشه

 ی میانگیننتایج حاصل از مقایسهباشد. دار میدرصد معنی 1های مویین در سطح احتمال تر ریشهوزن محیط کشت بر

.محیط کشت گرم( را در 45/3در هر ریزنمونه( و وزنتر ریشه ) 22/12بیشترین انشعاب ریشه ) Cالین  دادهها نشان داد

MS  نشان داشته است. الینB را وقتی در محیط کشت  متر(سانتی 33/13شترین طول ریشه )بیMS2/1   کشت شد

در سلول های گیاه میزبان به صورت تصادفی اتفاق میافتد لذا تنوع  T-DNAی انتقال و درج ناحیه .(1)شکل  تولید کرد

اند مشاهده صل شدههای مویین که هر کدام از یک سلول تراریخت حارشدی و مورفولوژی زیادی بین هر الین ریشه

 rolهای موجود در آن از جمله ژن و میزان بیان ژن T-DNAهای درج شده از شوند. در واقع تنوع در تعداد نسخهمی

های در این پژوهش، فنوتیپ رشدی الین. [1]های مویین دارد های مختلف ریشهنقش بسزایی در تنوع رشدی الین

 مایع کشت شده بودند تنوع مشهودی را  B5و  MS ،MS2/1لیتر محیط کشت یمیل 14تراریخت که به طور جداگانه در 
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ها رشد طولی زیادی از خود نشان دادند اما برخی دیگر از الین ها رشد طولی در میزان رشد نشان دادند. برخی از الین

های مویین شهمختلف ری هایالین از جمله کشتهای دیگر نیز دهی زیادی داشتند پژوهشکمتر اما انشعاب

 ثانویه هایو تولید متابولیتداری را در توان رشدی تفاوت معنی MSدر محیط کشت   Duboisia leichhardtiiگیاه

های مختلف همچنین در تحقیقی برای بررسی توان رشدی الین. [6]های مویین نشان داد های مختلف ریشهدر الین

کشت شده بود و پس از  WPMالین مختلف در محیط کشت  Gentiana scabra ،25های مویین حاصل از گیاه ریشه

به  مهای مختلف تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشتند به طوری که وزن خشک الین پنجهفته میزان وزن خشک الین 8

 ..[4]فقط به میزان تقریباً دو برابر افزایش نشان داده بود  18برابر افزایش یافت در حالی که الین  55میزان 
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 .مویین
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 های مویینتائید مولکولی ریشه

 

شان داد که با نوار حاصل از شاهد را ن rolBمربوط به تکثیر ژن  bp 213و الکتروفورز، حضور نوار  PCRنتایج حاصل از 

 (.2های تلقیح نشده نواری تکثیر نشد ) شکل های حاصل از ریزنمونهاندازه بود اما برای ریشهمثبت ) باکتری( هم

 

 
های ریشه DNAبر روی  B rolهای اختصااصی ژن با آغازگر PCRدر واکنش  bp 067ی به اندازه DNA تکثیر قطعه -2شکل 

های ریشه-9های مویین، ریشه -8-3به عنوان کنترل مثبت،   A. rhizogenes -2یک کیلوبازی،  DNAی نشانگر اندازه -1مویین.: 

 .غیر تراریخت

 

 گیرینتیجه
 

های های مویین تشکلیل شده در قسمتریشههای مختلف داری بین الینتفاوت معنیها نشان داد که نتایج کلی آزمایش

تر در تولید انشعابات ریشه، طول ریشه و وزننیز نقش بسزایی  محیط کشتهمچنین نوع دارد.  مختلف ریزنمونه وجود

 دارد هاریشه
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ABSTRACT 
Chicory (Cichorium intybus L.), is a biennial plant of the Asteraceae family, and is one of the important 

medicinal plants The whole of this plant (root, leaf, and seed) is used medicinally, because of the presence of 

inulin, chicoric acid, sesquiterpene lactones, coumarins, flavonoids and vitamins. Hairy root cultures obtained 

by Agrobacterium rhizogenes infection are an effective method for production of secondary metabolites, 

because hairy roots are genetically and biologically stable and they are able to  produce metabolite within a 

short time and high growth rate on hormone-free medium. In this research, transgenic hairy root induction 

was established through Agrobacterium rhizogenes strain A4. The effects of five different line of hairy roots 

and three different culture media were tested to determine the best suitable for the optimum growth of hairy 

roots. Significant differences were shown among the 5 independent hairy root lines and different media (MS, 

1/2MS and B5) for total root branching, root length and fresh weight of roots. Hairy roots were confirmed by 

PCR using rolB gene-specific primers. Line C produced the highest root branching (12.72 per explant) and 

fresh weight (3.54 g) in 1/2MS medium. Line B showed the highest root length (13.03 cm) when cultured in 

1/2MS medium. The best hairy root lines, resulted in this study, can be used to improve the production of 

secondary metabolites of pharmaceutical values of C. intybus L.  
 

Keywords: Agrobacterium rhizogenes, Cichorium intybus L., Hairy roots, Secondary metabolites.  
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