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 چکیده         

که در درمان  ؛( است.Silybum marianum (L) Gaertی از مواد موثره با ارزش گیاه خارمریم )سیلیمارین یک

گیرد. قارچ های اندوفیت بخشی از زندگی تعدادی از بیماریهای به مانند بیماری های کبدی مورد استفاده قرار می

ید متابولیت های ثانویه گیاه دارند. اخیرا گذرانند و تاثیر مفید بر مقدار تولخود را بدون ایجاد بیماری در گیاه می

شناسی شیمیایی ان مورد توجه قرار گرفته است.  چندین قارچ اندوفیت از این گیاه جدا شده و مطالعه بر قارچ

ها های اندوفیت بذر گیاه خار مریم و بررسی وجود سیلیمارین در این قارچبنابراین پژوهش با هدف جداسازی قارچ

آوری شدند. ین منظور بذرهای این گیاه از محوطه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری جمعانجام شد. بد

کشت شدند. پس از ظهور قارچ ها در محیط، قارچ  MSبذرها، پس از ضدعفونی، در شرایط کامال استریل در محیط 

حیط برای خالص سازی در منتقل شدند. قارچ های رشد کرده در این م PDAها در شرایط استریل به محیط 

روز استخراج انجام  15منتقل شده و پس از  PDBکشت گردیدند. جدایه های رشد کرده به محیط  WAمحیط 

مقدار سیلیمارین  .( نشان دادHPLCشد. نتایج بدست آمده تولید سیلیمارین از قارچ با دستگاه کروماتوگرافی باال )

 برای گیاه استریل درون شیشهو  ppm 079/33 در محوطه دانشگاه،برای نمونه برگ تهیه شده از گیاه خودرو 

ppm 183/17  و برای قارچ اندوفیتppm 28992/7 گیری شد.اندازه 

 HPLCاندوفیت، سیلیمارین،  واژگان کلیدی:

 

  مقدمه

نام سیلیمارین است؛ که  به ها،دارای گروهی از فالونولیگنانباشد؛ که ( از خانواده آستراسه میSilybum marianumخارمریم )

های آزاد شده دانه های رسیده و پاپوسمیوه (.1باشد )دیانین میکریستین و سیلیبین، سیلیای از فالونوئیدها شامل سیلیمجموعه

اکسیدانی، ها و دارای خاصیت آنتی(؛ سیلیمارین محافظ کبد در برابر انواع مسمومیت2باشد )بخش مورد استفاده گیاه می

هایی شناخته شدند که منبع غنی از های اخیر میکرواگانیزمدر سال (.4دهنده گلوتاتیون سلولی است )التهابی و افزایشضد

عنوان منبع شوند. می توان از گیاهان بهباشند و در داروسازی، کشاورزی و صنعت بکار گرفته میهای فعال زیستی میمتابولیت

های ثانویه توسط بررسی تولید متابولیت. (10شوند، استفاده نمود )ه اندوفیت شناخته میبزرگ تعداد زیادی میکروارگانیرم ک

 یهارچقا زیسااجددر پژوهشی بر روی مورد توجه قرار گرفته است. های اخیر در سالهای اندوفیت جدا شده از گیاه میزبان قارچ

 (.7) دشایزوله گزارش  5تولید تاکسول از  ایزوله جداشده، 80، از انیرا بومی  ارسرخداز  لتاکسو نسرطا ضدداروی  هتولیدکنند یتفوندا

 (.8از آن گزارش شده است ) capsaicinهم جدا گردید و تولید  Capsicum annumاز گیاه  .Alternaria spقارچ همچنین 
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  هامواد و روش

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، انشگاه د از گیاهان خودرو رشد کرده در (Silybum marianum)بذرهای گیاه خارمریم 

آوری شد. برای حذف آلودگی، نخست بذرها برای چند دقیقه با آب جمع 1396سال  ، خرداد و اوایل تیر ماهدر اواخر اردیبهشت

ه شدند، پس به مدت یک دقیقه قرار داد %70، در الکل ها در زیر هود المینارطحی نمونهجاری شستشو داده شدند. برای استریل س

و سه بار آبکشی با آب مقطر استریل  گرفتنددقیقه قرار  30به مدت  %5از شستشو با آب مقطر استریل بذرها در هیپوکلریدسدیم 

ها، به صورت وارونه های حاوی بذرکامال استریل کشت شدند. پتری دیشدر شرایط  MSانجام شد. بذرهای استریل شده در محیط 

 ساعت تاریکی قرار گرفتند. 8اعت روشنایی و س 16در اتاق رشد، با 

 هاي قارچیبراي کشت جدایه PDAتهیه محیط 
 PDA (Potatoها برای رشد در محیط کشت عمومی ذرهای کشت شده، بخشی از هیف قارچها از بپس از خروج قارچ

dextrose agar)  ساخت شرکت(MERK کشت شدند. بدین منظور )داری آب مقطر حل کرده و گرم پودر آماده را در مق 39

دقیقه  20اتمسفر به مدت  2/1درجه سانتیگراد و فشار  121سپس به حجم یک لیتر رسانده شد. ارلن حاوی محیط در دمای 

 های استریل پخش گردید. ، در پتری دیشالمینارزیر هود اتوکالو شد. سپس در شرایط استریل در 

 هاي قارچی سازي جدایهخالص
( انجام شد. بدین منظور با استفاده از سوزن WAها به روش نوک هیف و محیط کشت آب آگار دو درصد )چسازی قارخالص

 کشت شدند. WAبرداشته و در پتری دیش حاوی محیط  از هیف قارچمتر میلیبه قطر چند  یسترون قرص

 هاي اندوفیت  تولید انبوه میسلیوم قارچ
های قارچی انتخاب شدند و برای تهیه خالص از جدایهسیلیمارین سه کلونی  به منظور شناسایی مولکولی و بررسی وجود

PDB (Potato dextrose broth )لیتر محیط میلی 50در سوسپانسیون مورد استفاده قرار گرفتند. بدین منظور قطعاتی از قارچ

پس از گذشت این روز قرار گرفتند.  10ه مدت ، در دمای اتاق بrpm110های آماده شده بر روی شیکر با دور قرار داده شد و ارلن

ها برای بخش مایع جدا شدند، میسلیوم قارچهای قارچی غربال و ها، میسلیوممارین موجود در قارچگیری سیلیزمان برای اندازه

 مولکولی و محیط محلول آنها برای بررسی وجود سیلیمارین استفاده شد.  شناسایی

 تولید گیاهچه استریل
ولید گیاهچه استریل نخست برای حذف آلودگی، بذرها را چند دقیقه با آب جاری شستشو داده شدند. برای استریل برای ت

مدت یک دقیقه قرار داده شدند، پس از شستشو با آب مقطر استریل  به %70ها در زیر هود المینار فلو، بذرها در الکل سطحی نمونه

و سه بار آبکشی با آب مقطر استریل انجام شد. بذرهای استریل شده  گرفتنددقیقه قرار  30به مدت  %5بذرها در هیپوکلریدسدیم 

ساعت  8ساعت روشنایی و  16با های حاوی بذرها، در اتاق رشد، در شرایط کامال استریل کشت شدند. پتری دیش MSدر محیط 

 .تاریکی قرار گرفتند

 گیري سیلیمارین اندازه
( برگ گیاه رشد کرده در شرایط طبیعی که در بهمن ماه 2( برگ گیاهچه استریل، )1گیری سیلیمارین سه نمونه، )برای اندازه

کشت مایع که جدایه قارچی در آن رشد  ( محیط3جمع آوری شد و ) از محوطه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری 96سال 

 کرد بود، مورد استفاده قرار گرفت.

( مخلوط شد و فاز آلی 10:1بدست آمده در حجم برابر از مخلوط کلروفرم/ متانول ) نخست محیط مایع قارچ صاف شد و محلول

لیتر متانول حل میلی 1ده خشک حاصل با با سانتریفیوز جدا گردید. فاز آلی بدست آمده به وسیله دستگاه آون خالء خشک شد. ما

 گیری سیلیمارین مورد استفاده قرار گرفت. شده و برای اندازه
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، مقدار گیاه خودرو محوطه دانشگاه در بهمن ماهشده از  یجمع آور و برگ از برگ گیاهچه استریل سیلیمارینبرای استخراج 

ساعت روی شیکر قرار داده شد. سپس عصاره  72ینی کوبیده و به مدتدر بوته چ %80متانول  cc 25گرم برگ نمونه را با  25/0

 . گردیداستفاده  سیلیمارینگیری از آن برای اندازه صاف شده و توسط دستگاه آون خالء تغلیظ شد و

μ( بود. برای انجام آنالیز مقدار v/v 70:30آب ) و فاز متحرک متانول/ C18از نوع  HPLCستون  L 10  استاندارد  سیلیمارین از

  .ها به دستگاه تزریق شدنمونه و
 

 نتایج و بحث

ای نسبت به برگ جمع آوری نتایج بدست آمده نشان داد، که مقدار سیلیمارین، در برگ تهیه شده از گیاه استریل درون شیشه

همچنین جدایه قارچی تر بود.پایین، گیاه رشد کرده در شرایط طبیعیشده از 
2

SmMs ن از قارچ را نشان داد؛ که از تولید سیلیماری

 (. 1گیری شده سیلیمارین در هر دو نمونه گیاهی، کمتر بود )جدول مقدار اندازه

 مقدار تولید سیلیمارین از جدایه قارچ اندوفیت و گیاهچه استریل  - 1جدول      

 (ppm) تولید شدهسیلیمارین  منبع زیستی مورد استفاده

 جدایه قارچ اندوفیت
4

SmMs
 

 28992/7  رشحه در محیطمت

 183/17 گیاهچه استریل

برگ  جمع آوری شده از فضای باز
 

907/33 

 

 WF 1-mg g مقدار سیلیمارین در این آزمایش برای نمونه برگ تهیه شده در بهمن ماه از گیاه خودرو در محوطه دانشگاه،

 نگرگا منطقهدر  (Gaertn )Silybum marianum (.L) مریمرخا هگیا مختلف یهاامندا درها ننولیگناوفال سیربربود.  3079/3

این تفاوت در مقدار می تواند به  (.5سیمارین بودند ) DW  1-mg g 182/3های جوان به مقدارنشان داد؛ که در بهمن ماه برگ

 WF 1-mg g 7183/1 سیلیمارین برای گیاه استریل درون شیشه دلیل متفاوت بودن شرایط محیطی رشد در دو منطقه باشد.

  گیری شد.اندازه

ای نسبت به برگ جمع آوری شده در بهمن ماه از فضای همچنین مقدار سیلیمارین، در برگ تهیه شده از گیاه استریل درون شیشه

(. 7بود ) in vivoکمتر از شرایط  in vitroتر بود. الحاوامده و همکاران گزارش کردند، که مقدار سیلیمارین در شرایط بیرون پایین

 که با نتایج بدست آمده در این پژوهش مطابقت داشت.

 (.9) جدا شده و تولید متیل اییوژینول از آن گزارش شده است Rosa damascaena Mill گیاه از .Alternaria spقارچ اندوفیت 

در این پژوهش  (.8از آن گزارش شده است ) capsaicinهم جدا گردید و تولید  Capsicum annumهمچنین این قارچ از گیاه 

 گیاه خارمریم تولید شد.  بذر جداشده از اندوفیت هم سیلیمارین از قارچ
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