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 چکیده

ها به علت پایداری و تولید زیاد ریشه Agrobacterium rhizogenesی باکتری های مویین القا شده به وسیلهریشه

گیاهان جمله کاسنی از های ثانویه است. در شرایط کشت بدون هورمون، بافتی مناسب برای تولید متابولیت

ها، فنل، همی از جمله اینولین، اسکولین، کومارین، ویتامینشامل ترکیبات دارویی مبوده و دارویی ارزشمند 

ی های موئین توسط اگروباکتریوم رایزوژنز سویهباشد. در این تحقیق، القای ریشهمیفالونوئید و ترکیبات فرار 

ATCC15834 با مویین های ریشه کوتیلدون، هیپوکوتیل، برگ و دمبرگ بررسی شد. تائید هایدر ریزنمونه 

ر نوع الین انجام شد. در آزمایش دوم تأثیر چها rolBهای  ژن اختصاصی تکثیر برای PCRاز واکنش  استفاده

توده بررسی شد. در آزمایش سوم تأثیر های مختلف بر میزان رشد و تولید زیستالقا شده توسط سویه مویینریشه

های ثانویه بررسی شد. نتایج بدست توده و متابولیتتاثیر الیسیتور هورمونی و منبع کربن بر میزان تجمع زیست

های کوتیلدون و برگ و درصد(، در ریزنمونه 80و  66/86موئین )های آمده نشان داد بیشترین درصد القای ریشه

های برگی بیشترین میزان رشد را نشان های حاصل از ریزنمونهدر ریشه 3کشتی بدست آمد. الین ساعت هم 72

درصد ساکارز بیشترین تأثیر را در  4و  3در ترکیب با  NAAگرم در لیتر میلی 5/1نتایج نشان داد داد همچنین 

گرم میلی 35/4و  80/4گرم( و محتوای فنول کل ) 170/0و  168/0گرم(، خشک ) 72/1و  9/1افزایش وزن تر )

نانومتر،  330و  270های مویین داشت. بیشترین محتوای فالونوئید در طول موج برگرم وزن خشک ریشه( ریشه

درصد  4و  3در ترکیب با  NAAگرم در لیتر میلی 5/1یین رشد کرده در محیط کشت حاوی های مودر ریشه

گرم در میلی 5/1نانومتر در تیمار   300ساکارز مشاهده شد در حالی که بیشترین میزان فالونوئید در طول موج 

 درصد ساکارز بدست آمد. 4و  NAAلیتر 
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 گیاهان دارویی -1-1

 اندشدهاستفاده  های غذاییافزودنی ها و به عنوانهای قدیم برای درمان بیماریاز زمانگیاهان دارویی 

که در صنعت داروسازی  کنندثانویه را تولید می به نام متابولیت ترکیباتی( و 2004، 1)تای و همکاران

 در حال افزایش هستندو هنوز هم  شناخته شدهمتابولیت ثانویه  ی وسیعی دارد تاکنون هزاراناستفاده

ت و عوامل ترکیبات گیاهی همچنین در محافظت گیاهان در مقابل حشرات و آفا(. 2004، 2)اوکسمان و اینز

 (. 2010، 3)وینگ نقش دارند گرده افشانحشرات جذب بیماریزا موثر بوده و عالوه بر آن در 

 گیاه کاسنی -1-2

ریشه، برگ باشد. می Asteraceaeگیاهی علفی و پایا از خانواده  ((.Cichorium intybus Lگیاه کاسنی 

های تلخ الکتونترپن، مهمی مانند اینولین، کومارین، سزکوئی های ثانویهمتابولیتو بذر آن حاوی 

، 4)بائرت و وان بوکستال شونددر صنایع غذایی و دارویی استفاده میها و فالونوئید است که )الکتوکسین(، فنل

ل در های ثانویه هستند که به علت دارا بودن گروه هیدروکسیهای فنولی متابولیتدیو اس دهایفالونوئ. (1992

های آزاد اکسیژن، های اکسیداتیو ناشی از رادیکالساختار خود و کمک به سیستم دفاعی در مقابله با آسیب

ساله باشد و به این دلیل این گیاه دارای خاصیت پاداکسایندگی است. این گیاه یکساله و چندبسیار مهم می

شود عنوان جایگزین قهوه استفاده میر دارد که بهای بلند به ارتفاع یک متو دارای ریشه (1367)زرگری،  بوده

)عماد و همکاران،  باشدصورت متناوب میها بهاست. و برگانشعابات کم  بای باریک ساقه همچنین دارای

بوده و به شکل کالپرک  هاگل شوند.ممکن است به رنگ آبی یا سفید دیدهکاسنی های گیاه گل(. 1391

. شوداثر نور خورشید باز شده و شب و روزهای ابری بسته می باشد که درمی ایگل زبانه  شامل چندین

است و در انتهای خود زوائد کوچکی دارد و برای تکثیر این رنگ  ایقهوهی فندقهصورت به های کاسنیمیوه

فنول، ، اسیددارای ترکیباتی از جمله شیکوریک کاسنی  اندام هوایی (.1367)زرگری، شود. میگیاه استفاده

، 5دارای اینولینهمچنین بخش زیرزمینی کاسنی های سدیم، منیزیم، پتاسیم و نیترات پتاسیم است. فسفات

                                                 
1- Tsay et al. 
2- Oksman-calendary & Inze  
3- Wink 
4- Baert & Van Bockstaele 
5- Inulin 
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 1الکتونترپنسسکویی واسید تارتاریک اسیدهای آلی از جمله ، شیکوریک اسید، گلوکز، فروکتوز و ساکارز

؛ والیوتام و 1985، 3باشد )ریس و هاربورنمی  معطر و فرار(، ویتامین و ترکیبات 2001، 2)کیزیل و زلینسکا

نارسایی در درمان  کاسنی بخش زیرزمینیاز در طب سنتی  (.2011، 5؛ جایسوال و همکاران2006، 4همکاران

کننده به عنوان کمک همچنین به(، 2002، 6)ماالس و همکاران شوداستفاده می کبدی و صفراوی مربوط به

ه بمزایای زیادی دارد و شیکوریک اسید  ویروسفعالیت ضد(. 2009، 7شود )یانگمیبر استفاده و تب هضم غذا

، 8)لین و همکاران اثبات رسیده استاثر ضد ایدزی آن به integrase HIV آنزیم آن در سرکوبدلیل توانایی 

(. 1373)قهرمان،  ی کاسنی بیان شده استزدایی نیز برای عصارهو سمخون  یکنندهتصفیهاثرات (. 1999

کاسنی بیش از پیش مورد توجه است  تولید گیاهاهمیت  براساس نیاز روزافزون کشورها به داروهای کبدی،

)هیملر و  باشداکسیدانی کاسنی نیز به علت داشتن ترکیبات فنولی میفعالیت آنتی(. 1391)عماد و همکاران، 

 (.2009، 9همکاران

 های مویینسیستم کشت ریشه -1-3

اگروباکتریوم های گیاهی استفاده از سازی تولید ترکیبات و متابولیتهای کارآمد برای بهینهیکی از روش

(. 2001، 11؛ بورگاد و همکاران 2001، 10)گیری و ناراسو باشد استکه نوعی باکتری خاکزی می رایزوژنز

باعث افزایش حساسیت گیاه به کند و به گیاهان مخصوصاً گیاهان دولپه حمله میاگروباکتریوم رایزوژنز 

 گیاهان مختلف  .(199، 12)شنکس و مرگان شودهای فراوان و منشعب ایجاد میاکسین شده و ریشه

 های تازه تشکیل شده دارایریشه(. 2005، 13اگروباکتروم رایزوژنز دارند )بروسرتز بهحساسیت متفاوتی به 

                                                 
1- Seskuiterpen lakton 
2- Kisiel & Zielińska 
3- Rees & Harborne 
4- Velayutham et al. 
5- Jaiswal et al. 
6- Malarz et al. 
7- Yang 
8- Lin et al. 
9- Heimler et al. 
10- Giri & Narasu 
11- Bourgaud et al. 
12- Shanks & Morgan 

13- Broothaerts et al. 
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این فرآیند تحت تاثیر عوامل مختلفی (. 1982، 1)چیلتون و همکاران هستند Riپالسمید  DNA-Tی قطعه

و تولید محصوالت فنولی  virژن  فعال شدنبافت گیاهی، در  محل ایجاد زخمژنوتیپ گیاه،  است از جمله 

، 2سن ریزنمونه )گلوینشرایط سنی ، نوع و گیاه با باکتری  تلقیح مدت، باکتری یسویهنوع توسط گیاه، 

های رشد تنظیم کننده ها بدون استفاده از زیادی در استقرار و رشد ریشهیی توانا این سیستم کشت(. 2000

توسط  های انتقال یافته از باکتری به گیاهژن (. 2007دارند )راماچاندرا و راویشانکار،  خارجی گیاهی

میزان   هاز جملبه عواملی  vir میزان فعالیت ژن . شوندجا میجابه virهای ژنهای رمز شده توسط پروتئین

صورت افزایش در بستگی دارد.  ی محیط کشت، دمای اطراف، و میزان و نوع مواد مغذی در دسترساسیدیته

های باکتری به شود. پس از انتقال ژنمتوقف می virگراد، فعالیت ژن های ی سانتیدرجه 35دما به باالتر از 

 (.1990، 3)رودس و همکارانیابد های مربوط به تولید هورمون اکسین و سایتوکینین افزایش میگیاه، بیان ژن

 تغییرباعث که  شودنیز تولید می اوپین های رشدگیاهی، ترکیبات آلی و قندی به نامکنندهعالوه بر  تنظیم

 بندیشود. طبقهشود زیرا باعث تولید مواد غذاییی مورد نیاز باکتری میمینفع باکتریاهی به متابولیسم گی

 شودمیهای اوپین انجام ترکیبات مغذی تولید شده توسط ژنبر اساس نوع این نوع باکتری  هایسویه

باشند )پتیت و می 5و میکیموپین 4اگروپین، مانوپین، کوکوموپین هایمختلف این باکتری به نام هایسویه

 (. 1983، 6همکاران

 به سلول گیاهی  T-DNAمکانیسم انتقال  -1-4

های باکتری به گیاه فعال شده و یک های مربوط به انتقال ژن دنبال ترشح ترکیبات فنولی از گیاه، ژنبه

شود. رونویسی شده و از غشای سلول گیاهی عبور کرده و در ژنوم هسته درج می T-DNAنسخه از کمپلکس 

کند. های رشد گیاهی را کد میکنندهی تنظیمکنندههای سنتزاست که آنزیم T-DNAی  هایی در ناحیهژن

، ثیر بر گیاهبا تا Arol(. ژن 2003، 7هستند )گلوین و همکاران ArolB, rolC, rolD, rolهای نامها بهاین ژن

ها و تیره تر شدن اندام هوایی و دهد و باعث چروکیده شدن برگبه اکسین را افزایش می حساسیت گیاه
                                                 
1- Chilton et al. 
2- Gelvin 
3- Rhodes et al. 
4- Cucumopin 
5- Mikimopin 
6- Petit et al.  
7- Gelvin et al. 
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های شدیدتری به اکسین نیز در گیاه موجب پاسخ rolB(. ژن 2007)وینا و تیلور، شود کوتاهتر شدن گیا می

اما اگر این ژن بیش از حد مجاز (. 2006، 1ف)کیسل شود اما در افزایش میزان تولید اکسین نقشی نداردمی

(. 2007)وینا و همکاران،  گرددزرد شدن اندام هوایی می و موجب ریشهممانعت از القای باعث  بیان شود

 چیرگیکاهش ها و زود گلدهی و باعث موجب پاکوتاهی گیاه و نوک تیز شدن برگ rolC هایوجود ژن

تغییراتی از لحاظ زمان و موجب  Drolژن بیان شدن   (.2006، 2شود )گورپنچکو و همکارانانتهایی می

شود. بیان این ژن در اکثر موارد باعث گلدهی زودتر از موعد و افزایش تعداد کیفیت و کمیت گلدهی می

ی ی بین اگروباکتریوم و گیاه دخیل هستند. ازجمله ژنوتیپ گونهشود. عوامل متعددی در رابطهآذین میگل

 T-DNAهای بیان ژنی گیاهی. ی اگروباکتریوم رایزوژنز، مدت تلقیح و شرایط ریزنمونهع سویهگیاهی، نو

)بتینی شودهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی را سبب میتغییراتی را در متابولیسم گیاهی ایجاد کرده و وپاسخ

گیاه  DNAتواند با میایی که به تنه rolژن  نوعی از (.2009، 4؛ کریستنسن و همکاران2003، 3و همکاران

(. 1988، 5)لوسکو و همکاران است Arol،ژن بسزایی داردواکنش دهد و در تنظیم بیان ژن در گیاهان نقش 

ها تشخیص داده شده است )کارنیرو و و ریشه اندام هواییدر شود رمز می rolA هایی که توسطپروتئین

ها و پاکوتاهی گیاه کوچکی برگآوندی شده و  یهاسلولاز افزایش رشد موجب ممانعت  و (1993، 6همکاران

شود )دهیو و ه میهورمون سطح تولید کاهش باعث( همچنین 1996، 7)گویوارک و همکاران را به همراه دارد

های مختلفی در این فرآیند نقش دارند و چنانچه هرکدام حذف شود، محصوالت دومین (.1993، 8همکاران

 Aهای گیاهی که دومین در بافت شود.ها میگاهی منجر به کاهش شدید تعداد برگ یابد حتیژنی کاهش می

ها نشان داده که شود. نتایج پژوهشها بیان نمیشود اما در سایر قسمترا دارند بیان آن در برگ دیده می

ر وجود یا عدم منظوبه(. 1996، 9)گویوارک و همکارانکند از فعالیت سایر دومین جلوگیری می Aبیان دومین 

استفاده می شود که موجب ایجاد رنگ آبی در بافت  GUSژن روش هیستوشیمیایی از  rolهای پروتئین وجود

                                                 
1- Kiselev et al. 
2- Gorpenckenko et al. 
3- Bettini et al. 
4- Christensen et al. 
5- Levesque et al. 
6- Carneiro et al. 
7- Guivarch et al. 
8- Dehio et al. 
9- Guivarch et al. 
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مقاومت و  Arolی بین بیان ژن رابطه( 2015(. بتینی و همکاران )1998، 1)ویالین و همکاران شودگیاه می

ها ی مستقیمی بین آناین نتیجه رسیدند که رابطهرا بررسی کرده و به گیاه به آلودگی مستقیم فوزاریومی 

شود اما بعدها مشخص میهای مویین ریشه باعث القای rolBژن  برخالف تصور دانشمندان که. برقرار است

در ( 2012) 3تاکر و همکاران .(1997،  2)نیلسون و اولسون شد که عوامل متعددی در آن دخیل هستند

 ای شدهای درون شیشهگلدهی در کشتمنجر به زود rolBژن شدن بیان  ل وآزمایشی اثبات کردند که انتقا

)کارمی و  در بکرزایی و پارتنوکارپی نیز نقش بسزایی دارند rolBگزارش شده که محصوالت همچنین 

ن مانع نمو اندام تولید مثلی نر در ژ این بیاندر آزمایشات دیگری گزارش شده که (. 2003، 4همکاران

احتماالً این اتفاق ریشه در تغیی متابولیسم گیاهی (. 5،2004)سچتی و همکاران گرداز گیاهان میهایی گونه

در پژهشی که تاثیر ژن باکتری را بر روی ایجاد حساسیت به عوامل (. 2008، 6)شکریل و همکاران دارد

، 7)ورمچوک و همکاران ستدو برقرار ای مستقیمی بین آنبیماریزا را بررسی کردند نتایج نشان داد که رابطه

های مختلفی دومین(. 2003، 8)بولگاکو و همکاران کندرا در گیاه مختل میتعادل کلسیمی  از جمله (.2012

، 9)کاپون و همکاران کنددر بیان این ژن نقش دارد که حذف هر کدام تغییراتی را دربیان آن ژن ایجاد می

های مویین در گیاه ریشه های منشعب موسوم بهموجب ایجاد فنوتیپ ریشه rolBژن  محصوالت(. 1994

)اونو و  گرددمنجر به غالبیت انتهایی و پاکوتاهی گیاه می rolCژن های رمز شده توسط پروتئینشود. می

هوایی گیاهان بیان  های زیر زمینی گیاهان بیشتر از اندامدر قسمت Crol(. بیان ژن 1990، 10همکاران

، 11)موهاجل و همکاران یابدو تجمع نشاسته در ریشه افزایش می (1996)گویوارک و همکاران،  شودیم

تواند به عنوان شود پس قند میدر آوند آبکش قند زیاد با جریان فرآورده های فتوسنتزی فراهم می .(2011

                                                 
1- Vilaine et al. 
2- Nilsson & Olsson  
3- Tucker et al. 
4- Carmi et al. 
5- Cecchtti et al. 
6- Shkryl et al. 
7- Veremeichik et al. 
8- Bulgakov et al. 
9- Capone et al. 
10- Oono et al. 
11- Mohajjel et al. 
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(. همچنین امکان دارد قند به عنوان 1994، 1در گیاه عمل کند )یوکویاما و همکاران Crolنشانگر بیان ژن 

های جدید عمل کرده و تولیدات متابولیک حاصل از قند هم برای ساخت اندام rolCسوبسترای پروتئین 

دهد ، حساسیت به آنها را نیز های دیگر را نیز تغییر میمقدار هورمون rolCاستفاده شود. صرف نظر از اینکه 

ر مثال در گیاهان تراریخته مقاومت باالیی به اکسین و آبسیزیک اسید ایجاد طوکند بهدستخوش تغییر می

سازهای اتیلن نیز مشاهده شده است )نیلسون و اولسون، شود همچنین حساسیت به سایتوکینین و پیشمی

شود. در های اگروباکتریوم رایزوژنز دیده نمیی سویههای دیگر در همهبرخالف ژن rolDهای (. ژن1997

های زایشی و گلدهی زودتر در تشکیل جوانه rolDترانسفورماسیون گیاه تنباکو گزارش شده که مهمترین اثر 

شود که منجر به تولید کمتر شاخه ی رویشی به مقدار کمتر تولید میمقایسه با شاهد است در حالی که جوانه

(. در کشت 1996، 2است )مارو و همکاران تر از شاهدشود و در نتیجه گیاه تراریخته از نظر ارتفاع کوتاهمی

(. اثر اصلی 2013، 3شود )شارما و همکارانهای گلدهنده میموجب افزایش تعداد مریستم Drolهای بافت ژن

rolD شوند و ها زودتر ظاهر میهای محوری است این مریستمتشکیل مریستم پساجنینی مخصوصاً جوانه

 (.  2010، 4شود )فاالسکاهایی با انشعابات زیاد تولید میاست و گل آذین تعدادشان در مقایسه با شاهد زیادتر

 های مویینعوامل مؤثر بر القای ریشه -1-5

های مختلف گیاه از جمله کوتیلدون، هیپوکوتیل، برگ، دمبرگ، گره ساقه، ساقه و انواع قسمت

تا بهترین ریزنمونه را گزینش کرد )گیری  ی گیاهی استفاده کردتوان به عنوان ریزنمونهی کامل را میگیاهچه

تر کارآیی های جوان( همچنین تحقیقات نشان داده که بافت2002، 5؛ آزالن و همکاران2001و ناراسو، 

ها تأثیر های مویین دارند. در واقع سن ریزنمونه بر خصوصیات فیزیولوژیکی ریزنمونهبیشتری در تولید ریشه

های منتقل شده از اگروباکتریوم گیاهی برای تراریخت شدن و بیان شدن ژنهای گذاشته و توانایی سلول

های مویین نیز بسیار ی مناسب برای تلقیح گیاه و تولید ریشهدهد. انتخاب سویهرایزوژنز را تحت تأثیر قرار می

کاران، باشد )گیری و همهای مختلف گیاهی متفاوت میهای مختلف در گونهمهم است زیرا توانایی سویه

                                                 
1- Yokoyama et al. 
2- Mauro et al. 
3- Sharma et al.  
4- Falasca 
5- Azlan et al. 
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با نوع  DNA-Tی های ناحیه( نشان دادند که انتقال و بیان ژن2007) 1(. باندیوپادهای و همکاران1997

های مختلف بر های انتقال یافته مرتبط است همچنین تأثیر محیط کشتی باکتری و تعدادنسخهسویه

(. در پژوهشی تأثیر 2012) 2همکارانهای مویین به اثبات رسیده است. آهالوات و سازی القا و رشد ریشهبهینه

ی سازی تولید آرتمیسین در گیاه درمنهرا بر بهینه Nitschو  3MS،45B ،Whiteهای مختلفمحیط کشت

ی بهترین محیط کشت برای رشد و تولید ماده 5Bبررسی شد و گزارش کردند که محیط کشت  5خزری

کشتی نیز از سازی مدت تماس بافت گیاهی با باکتری در طی تلقیح و همی آرتمیسین است. بهینهمؤثره

 تلقیح( تأثیر مدت 2000) 6باشد. یونگ هوم و همکارانهای مویین میعوامل تأثیرگذار در القاء و رشد ریشه

کشتی )دو، سه، چهار و پنج روز( را دقیقه، هشت ساعت و دو روز( و مدت هم 25)پنج دقیقه، هفت دقیقه، 

های بررسی کرده و گزارش کردند که بهترین درصد القای ریشه 7های مویین در گیاه شابیزکبرای القای ریشه

 روز در نظر گرفته شد.  2کشتی مویین زمانی بدست آمد که ترکیب مدت تلقیح پنج دقیقه و مدت هم

 های مویینمزایا و کاربردهای ریشه -1-6

های مویین دارای مزایای زیادی نسبت به کشت سوسپانسیون سلولی، از لحاظ پتانسیل کشت ریشه

توان به پایداری باال و سرعت رشد زیاد در ی این مزایا میباشد از جملهی گیاهی میتولید متابولیت ثانویه

های مویین دارای یک فاز (. منحنی رشد ریشه1991، 8همکارانمحیط بدون هورمون اشاره کرد )پاین و 

های مویین (. اپیدرم اکثر ریشه2006باشد )کوزوکینا و همکاران، تأخیری کوتاه و بعد از آن افزایش نمایی می

های مویین معموالً متابولیت ثانویه را در ای پوشده است ریشههای ریشهتراریخت با تعداد زیادی از کرک

توانند از مواد ها هم میکنند. فضاهای بین سلولی این ریشههای لیپوفیلیک یا در واکوئل ذخیره میهکیس

های مویین آنالیز (. یکی از کاربردهای ریشه1991های پوستی پر شوند )پاین و همکاران، مترشحه سلول

                                                 
1- Bandyopadhyay et al. 
2- Ahlawat & Saxena 
3- Murashige and Skoog 
4- Gamborg  
5- Artemisia annua L. 
6- Young-Am et al. 
7- Atropa belladonna 
8- Payne et al. 
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که تحت کنترل  GUSوی ژن های تراریخت حا( الین2003) 1باشد. کوماگایی و همکارانها میکارکردی ژن

 با 2باشند را مورد بررسی قرار دادند. گیاه آهوماش ژاپنیدو پروموتر دایمی و پروموتر القای گره می

ی کد های مکمل برای ناحیهسنجاق سری با توالی RNAsی ژنی برای بیان حاوی سازه اگروباکتریوم رایزوژنز

درصد  60ها بیشتر از در این الین GUSتراریخته شدند. نتایج حاصل نشان داد که فعالیت  GUSی کننده

باشد و از های مویین میی تراریخت شدن ریشهبه وسیله RNAکاهش یافته است. که به علت خاموشی موقت 

توان برای ن میهای موییتوان برای کنترل بیان ژن استفاده کرد. همچنین از سیستم کشت ریشهاین روش می

تواند تولید جنین های گیاهی مناسب میهای مویین در معرض هورمونباززایی گیاه کامل استفاده نمود. ریشه

های مویین، قادر به سنتز و تجمع بسیاری از های ریشهسوماتیکی نماید. تحقیقات نشان داده است کشت

یی که فقط در هاشوند و متابولیتهای گیاه سنتز میی گیاهی که به طور معمول در ریشهثانویه هایمتابولیت

توان برای تولید های مویین میباشند. همچنین از کشت ریشهشوند نیز میهای هوایی گیاه تولید میاندام

شوند نیز استفاده های غیرتراریخت تولید نمیهای صنعتی و دارویی و همچنین متابولیتی که در ریشهپروتئین

قادر شد به جای مشتقات گلوکز که در  3های مویین حاصل از گیاه عرقچین چینیمثال، ریشه کرد. به طور

 (. 2006، 4های غیر تراریخت این گیاه تولید میشد، فالونوئیدهای گلوکوزیدی تولید کند )هو و دوریشه

 ی گیاهیتولید ترکیبات ثانویه -1-6-1

های باشد. ریشهی گیاهی میتجمع متابولیت ثانویه های مویین دارای قدرت رشد زیاد و تولید وریشه

های رشد گیاهی بوده و همچنین میزان رشد و تولید نابجای غیرتراریخت برای رشد نیازمند تنظیم کننده

های مویین انقالبی در کشت بافت گیاهی به منظور تولید ی کمی دارند. بنابراین کشت ریشهمتابولیت ثانویه

ی تحت تأثیر تغذیه و فاکتورهای محیطی قرار شود. سنتز متابولیت ثانویهسوب میمتابولیت گیاهی مح

های بیرونی، میزان ساکارز، نور، دما، میزان اکسیژن در دسترس و وجود مواد گیرد. منبع نیتروژن، هورمونمی

تولید متابولیت  (.2001باشد )گیری و ناراسو، شیمیایی از عوامل مؤثر بر میزان رشد و تولید متابولیت می

                                                 
1- Kumagai & Kouchi 
2- Lotus japonica 
3- Scutellaria baicalensis 
4- Hu & Du 
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های بیولوژیکی و بیوتکنولوژیکی مواجه است که یکی از ثانویه با استفاده از کشت بافت گیاهی با محدودیت

ی واکنش این موارد درصد پایین متابولیت تولید شده در این روش است. تولید متابولیت ثانویه در نتیجه

باشد های زنده و یا غیر زنده میو یا در مقابل سایر تنش ی حشرات، عوامل بیماریزادفاعی گیاه در مقابل حمله

های مویین اتخاذ شده است که این موارد در کشت ریشه های متعددی برای افزایش تولید متابولیتاستراتژی

 باشد. های غیر زنده میها از جمله ترکیبات سیگنالی و تنششامل استفاده از انواع محرک

 های آلی موجود در خاکیا آالینده جداسازی فلزات -2 -1-6

ها بدون های مویین یک مدل ارزشمند جهت توضیح فرآیند تراریختی و سرنوشت آالیندهکشت ریشه

ی جذب های مویین بخاطر خاصیت تجمع کنندگی شدید برای مطالعهباشد. ریشهها میدخالت میکروب

های مویین ( گزارش کردند که ریشه1997) 1همکارانگیرند. کاس و فلزات سنگین مورد استفاده قرار می

های مویین به باشند همچنین ریشهقادر به جذب فلزات سنگین از محیط کشت می  2ریزیحاصل از گیاه تاج

ی فلزات، که خاصیت سمیت زدایی هایی از جمله پراکسیداز و برخی ترکیبات کالت کنندهعلت ترشح آنزیم

( 2011) 3های آلی و غیر آلی استفاده شوند. سوسا آلدریت و همکارانآلوده کننده تواند برای حذفدارند می

های فنولی دارند نتایج این تحقیقات های مویین توتون کارآیی زیادی در حذف آلودگیگزارش کردند که ریشه

های یا آنزیم های مویینمنجر به آشکارشدن تأثیر فرآیندهای آنزیمی دخیل در گیاه پاالیی شده و نقش ریشه

 باشد.ها به عنوان سیستم ارزان قیمت برای رفع آلودگی محیطی میحاصل از آن

 های مویینسازی کشت ریشهبهینه -1-7

 های مویینهای پر رشد ریشهگزینش الین -1-7-1

های افتد به همین دلیل ریشهبه داخل ژنوم گیاهی بصورت تصادفی اتفاق می T-DNAی اتصال ناحیه

های الین ریشه 45دهند. در پژوهشی د شده معموالً الگوهای مختلف تجمع متابولیت ثانویه را نشان میتولی

آنالیز شد و دریافتند که تغییرات قابل توجهی در سرعت رشد،  .Daboisia leichhardtii Fمویین از گیاه 

                                                 
1- Kas et al. 
2- Solanum nigrum 
3- Sosa Alderete et al. 
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-T(. بسته به جایگاه ورود 1998های مختلف وجود دارد )مانو و همکاران، محتوای آلکالوئید در بین الین

DNA باشد. مشخص شده که های مویین در تولید متابولیت ثانویه متفاوت میدر ژنوم گیاه، توان ریشه

های مختلف آن دارای باشد. اما الینها آسان میهای مویین از نظر ژتیکی پایدار بوده و زیرکشت آنریشه

ی بیشتری ی برتر که دارای قدرت رشد و تولید متابولیت ثانویههاباشد و برای دستیابی به الینناهمگنی می

 (. 2007؛ جورجیو، 2006ها انجام شود )هو و دو، باشند الزم است عمل گزینش بین الینمی

 های کارآمداستفاده از سویه -1-7-2

د و تولید های مویین است بر میزان رشی باکتری عالوه بر اینکه از عوامل مؤثر بر القای ریشهسویه

های نسبت سویه 4Aی متابولیت گیاهی نیز تأثیر دارد. در تعدادی از تحقیقات گزارش شده است که سویه

سرعت  Valeriana wallichiiهای مویین حاصل از تلقیح گیاه مؤثرتر بوده و ریشه 9402LBAدیگر از جمله 

 (. 1998، 1اند )بانرجی و همکارانرشد بیشتری نشان داده

 ی رشدی مناسبانتخاب مرحله -1-7-3

های مویین برای تولید تجاری متابولیت ثانویه الزم است زمان تولید متابولیت مورد نظر در ریشه

های مویین در کشت ریشه 3( گزارش کردند که تولید هیوسیامین1987) 2مشخص شود. ویلسون و همکاران

( نشان 1999) 5همچنین نتایج تحقیق بادرا و همکارانیابد ی سکون رشد افزایش میدر مرحله 4گیاه تاتوره

ی رشد در مرحله 6های مویین حاصل از گیاه پروانشی اجمالیسین و نابرسونین در ریشهداد تولید مواد مؤثره

 باشد. ها در بیشترین میزان میتصاعدی ریشه

 سازی محیط کشتبهینه -1-7-4

ر تولید متابولیت ثانویه دارد. یون آمونیوم الگوی ترشح ترکیبات موجود در محیط کشت تأثیر بسزایی د

را تغییر داد )فوکوی و  Lithospermum erythrorhizomهای مویین حاصل از گیاه مواد مؤثره از کشت ریشه

                                                 
1- Banerjee et al. 
2- Wilson et al. 
3- Hyosyamine 
4- Datura stramonium L. 
5- Bhadra et al. 
6- Catharanthus roseus 
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( گزارش کردند ترکیبات نیتروژنه به ویژه یون آمونیم نقش 1391(. اکبری و همکاران )1998، 1همکاران

 های مویین گیاه شنبلیله دارد.ی ترگونلین در ریشهمادهبسزایی در تولید 

 شرایط محیطی -1-7-5

های مویین و تولید متابولیت ثانویه نقش دارد. تحقیقات نشان داده که نوع و میزان نور نیز در رشد ریشه

تولید  شود به ویژه هنگامی که این ترکیبات در اندام هوایی گیاهنور موجب افزایش ترکیبات ثانویه می

 2های مویین نیز تأثیر مثبت نوردهی به اثبات رسیده است. تایا و همکارانشوند گرچه در کشت ریشهمی

اند میزان که تحت نور رشد کرده 3های مویین حاصل از گیاه اسفناج آبی( گزارش کردند که ریشه1994)

یزان اکسیژن و دی اکسید کربن نیز بر اند. مها در تاریکی رشد کردهپراکسیداز چهاربرابر زمانیست که ریشه

( با تغییر دادن اکسیژن محلول در کشت 1999، 4تولید متابولیت ثانویه گیاهی تأثیر دارد )ویلیامز و دوران

ها و تولید آتروپین در هوای اشباع های مویین گیاه شابیزک در بیوراکتور دریافتند که میزان رشد ریشهریشه

ی بتاسیانین ( گزارش کردند که تولید ماده2001در حالی که گیری و ناراسو ) درصد به حداکثر رسید 150

در شرایط با میزان اکسیژن کم به شدت افزایش یافت. میزان دی  5های مویین حاصل از گیاه چغندردر ریشه

 (. 1992، 6های مویین مؤثر باشد )دیلوریو و همکارانتواند در رشد رشد ریشهاکسید کربن نیز می

 منبع کربن -1-7-6

کند. های ریشه عمل میقندها به عنوان ترکیبات ایجاد سیگنال در تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت

های گیاهی و نور هگزوکیناز و کلسیم نیز در انتقال سیگنال نقش دارند. مسیر سیگنالی قندی با تأثیر هورمون

های مویین گیاه اند که ریشهحققین گزارش نموده(. برخی م2002، 7برهم کنش دارند )گریتوس و دراگر

Hyoscyamus muticus  گرم در لیتر ساکارز، حداکثر مقدار تولید هیوسیامین را دارد )اوکسمن  30در غلظت

                                                 
1- Fukui et al. 
2- Taya et al. 
3- Ipomoea aquatic 
4- Williams & Doran 
5- Beta vulgaris 
6- Dilorio et al. 
7- Gritothe & Drager 
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های مختلف مایع با غلظت MS2/1( محیط کشت 2009) 2(. باسکاران و جایاباالن1986، 1کالدنتی و استراوس

استفاده  Psoralea coryfoliaهای مویین گیاه ی ساکارز برای رشد ریشهغلظت بهینهساکارز را برای تعیین 

گرم در لیتر ساکارز حاکثر بود این نتایج تأیید کرد که نوع و  40های مویین در غلظت کردند. تولید ریشه

 (. 1995، 3غلظت منبع کربن برای تولید متابولیت مهم است )کیزیل و همکاران

 های ثانویهمتابولیت -1-8

های مولکولی سنگین، به مقدار اندک است ها در تولید ترکیبهای گیاهان، توانایی آنیکی از خصوصیت

متابولیت ثانویه یک محصول یا متابولیت واسط است و  .شوندهای ثانویه نامیده میها متابولیتکه این ترکیب

تواند برای رشد و زندگی موجود ه است و میکنندعنوان یک محصول تمایزیافته در گروه مواد حمایتبه

اش، ضروری باشد یا نباشد. این ماده، از یک یا بیشتر از یک متابولیت اولیه، در یک دامنه گسترده از سازنده

ی اشاره نشده است و نهای ثانویه به روشدر این تعریف به نقش متابولیت ،شودیوسنتزی تولید میبمسیرهای 

 .(2013، 4)دکارالت و همکاران توان کامل دانستتعریف را نمیاز این رو این 

های سمی هستند که هایی با ویژگی مقاومت در برابر ترکیبهای ثانویه ترکیبمتابولیت ،تعریف بهتریدر 

کننده ضروری بوده، اما در اثرات متقابل سلول با محیط اطرافش نقش دارند و تضمینبرای زندگی سلول غیر

های ثانویه برای ادامه حیات موجود باشند. در این تعریف، متابولیتل در محیط پیرامونش میحیات سلو

 (.2004، 5)ورپورت و ملینک انداش، ضروری دانسته شدهسازنده
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Hairy root induction in chicory (Cichorium intybus L.) and effects of 

hormonal elicitor and carbon source on secondary metabolites 

production 

 

Mehdi Mohebodini and Roghayeh Fathi 

 

Abstract 

Induced hairy roots by Agrobacterium rhizogenes are a suitable tissue for the production of 

secondary metabolites due to the stability and high production of roots without phyhormones. 

Chicory (Cichorium intybus L.) is one of the most important medicinal plants with valuable 

medicinal compounds including inulin, scoline, coumarin, vitamins, phenol, flavonoids and 

aromatics. In this research, hairy roots were induced by using of ATCC15834 strain of 

Agrobacterium rhizogenes in cotyledon, hypocotyl, leaf and petiole explants. Molecular 

confirmation of hairy root clones was performed through specific amplification of rolB genes in 

PCR reactions. In the second experiment, the effect of four different hairy roots lines that were 

produced by different explants were evaluated on growth rate and biomass accumulation in 

hairy roots. In the third experiment, the effect of hormonal elicitor and carbon source were 

studied in hairy roots biomass accumulation and secondary metabolites production. The results 

of experiments showed that the highest hairy root induction (86.66 and 80 percent) was 

observed in the cotyledon and leaf explants and 72 hours co-culture. The third line of hairy roots 

induced by leaf explants showed highest growth rate, also the results of experiments revealed 

that 1.5 mg l-1 NAA in combination with 3 and 4% sucrose were superior for highest fresh (1.96 

and 1.72 g) and dry weight (0.167 and 0.170 g) productivity and total phenolic content (4.80 

and 4.35 mg g-1 DW) in hairy roots. The highest flavonoid content in 270 and 330 nm 

wavelengths was observed in hairy roots that were growth in medium supplemented with 1.5 

mg l-1 NAA and 3 and 4% sucrose while the largest flavonoid in 300 wavelengths was achieved 

in 1.5 mg l-1 NAA and 4% sucrose 

Keywords: Biomass, NAA, RolB gene, Secondary metabolites, Sucrose.  
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