Identification and isolation of cinnamate 4-hydroxylase and chalcon
syntase genes in the roots of scrophularia striata and study of their
expression and some physiological traits under the influence of various
abiotic elicitors

Zeinab Rostami
PhD student in Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of ilam, Ilam, Iran. E-mail:
z.rostami1368@yahoo.com

Arash Fazeli
*Associate Professr, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of ilam, Ilam, Iran. E-mail: a.fazeli@ilam.ac.ir

Abstract
Objective
Scrophularia striata is a plant belonging to the Scrophulariaceae family. Due to the importance of
phenylpropanoid compounds in this plant, identification and isolation of genes encoding
cinnamate enzymes 4-hydroxylase (C4H) and chalcone synthetase (CHS) involved in the
biosynthesis of these compounds and also, their expression under the influence of various abiotic
elicitors was performed.
Materials and methods
Seeds of wild plants grown around the university were collected and were cultured in greenhouse
conditions. Sampling was done before flowering stage. RNA extraction, cDNA synthesis,
isolation and sequencing of CHS and C4H genes in the roots of this plant were successfully
performed for the first time. The expression of these genes was performed under the influence of
three salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA) and gibberellic acid (GA) each at concentrations of
100 and 300 ppm using a completely randomized design at the transcript level by Real Time PCR
method.

Results
The results showed that among the elicitors used, JA and SA with the concentration of 100 ppm
had the greatest effect on increasing the expression of C4H and CHS genes so that in investigating
the effect of the above-mentioned elicitors on the accumulation of phenylpropanoid compounds,
this issue was partially confirmed. Also, in the study, increasing the concentration of JA and SA
decreased the expression of C4H and CHS genes.
Conclusions
The general results of the use of elicitors on gene expression and accumulation of secondary
metabolites showed that the external use of stimulants in appropriate concentrations, possibly
through the induction of the plant immune system, can play a role in the biosynthesis and
accumulation of valuable secondary metabolites such as phenylpropanoid compounds in the roots
of Scrophularia striata and subsequently identifying and analyzing the expression of genes
involved in the biosynthesis of such valuable compounds can be effective in complementary basic
research for use in the pharmaceutical and food industries.
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چکیده
هدف :گل سازوئی ( )Scrophularia striataگیاهی متعلق به خانواده گـــل میوـــون ( )Scrophulariaceaeاست .نظر به
اهویت ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در این گیاه ،شــناســایی و اداســازی نهای کد کننده آنزیمهای ســینامات  -4هیدروکســیالز
( )C4Hو چالکون ســـنتتاز ( )CHSدخیل در مســـیر بیوســـنتز این ترکیبات و هورنین ارزیابی بیان نهای مذکور تحت تاثیر
محرکهای گوناگون غیر زیستی انجام شد.
مواد و روشها :بذور گیاهان وح شی ر شد یافته در اطراف دان شگاه اوعآوری و در شرایط گلخانهای ک شت داده شدند .قبل از
مرحله گلدهی نوونه برداری صورت گرفت .ا ستخراج  ،RNAسنتز  ،cDNAادا سازی و تعیین توالی نهای  CHSو  C4Hدر
ری شه این گیاه برای اولین بار به طور موفقیت آمیزی انجام گرفت .بیان نهای مذکور تحت تاثیر سه الی سیتور سالی سیلیک ا سید
( ،)SAاا سوونیک ا سید ( )JAو ایبرلیک ا سید ( )GAهر کدام در غلظتهای  100و  300پیپیام در قالب طرح کامال ت صادفی
در سطح رونوشت به روش  Real Time PCRانجام شد.
نتایج :نتایج آنالیز بیان ن ن شان داد که در بین محرکهای مورد ا ستفاده JA ،و  SAدر غلظت  100پیپیام بی شترین تاثیر را بر
افزایش بیان نهای  C4Hو  CHSداشـــتند .به طوری که در بررســـی تاثیر الیســـتورهای فور الذکر بر تجوع ترکیبات فنیل
پروپانوئیدی این موضوع به طور نسبی تایید شد .هورنین با افزایش غلظت  JAو  SAبیان نهای  C4Hو  CHSکاهش یافت.
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نتیجهگیری :نتایج کلی کاربرد الیسسیتورها روی بیان ن و انباشت متابولیتهای ثانویه نشان داد که کاربرد خارای محرکها در
غلظت مناســب احتواا از طریق القای ســیســتم دفاعی گیاه میتواند در بیوســنتز و انباشــت متابولیتهای ثانویه با ارزش هورون
ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در ری شه گل سازوئی نقش دا شته با شد و به دنبال آن شنا سایی و آنالیز بیان نهای درگیر در بیو سنتز
چنین ترکیبات با ارزشــی میتواند در تحقیقات پایه تکویلی اهت اســتفاده در صــنعت داروســازی و صــنایع غذایی موثر واقع شــود.
کلیدواژهها :گل سازوئی ،الیستور ،چالکون سنتتاز ،سینامات  -4هیدروکسیالز ،فنیل پروپانوئید.
نوع مقاله :پژوهشی.

استناد :رستوی زینب ،فاضلی آرش ( )1400شناسایی و اداسازی نهای سینامات  -4هیدروکسیالز و چالکون سنتتاز در ریشه
گیاه گل سازوئی  Scrophularia striataو بررسی بیان آنها و برخی صفات فیزیولو یک تحت تاثیر الیستورهای غیر زیستی
مختلف .مجله بیوتکنولو ی کشاورزی.28-1 ،)1(13 ،
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مقدمه
گل سازوئی با نام محلی تشنه داری از قدیم اایام به عنوان یک گیاه دارویی کاربرد داشته است (.)Ghahreman 1987
این گیاه در ایران و برخی از کشورها از اوله کره انوبی و چین میروید ( .)Khanpour-Ardestani 2014خاستگاه این گیاه در
برخی استانهای غرب و انوب غربی کشور است .گل میوون سازویی در اکثر مناطق معتدل و سردسیری ایران از اوله ایالم و
مناطقی از استان خوزستان ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان ،خراسان انوبی ،فارس ،چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احود یافت
میشود ( .)Shoohani and Taheri Moghadam 2010هوانطور که امروزه بسیاری از اوامع بشری به دنبال کسب درآمد و
تجارت از طریق گیاهان دارویی حاوی متابولیتهای ثانویه با ارزش هستند .بنابراین استفاده از این پتانسیل بالقوه میتواند بخشی از
نیاز کشور را در مورد واردات مواد اولیه دارویی کاهش دهد .گیاهان دارویی اکثراً از لحاظ اقتصادی توایهپذیری دارند و با تواه به
شرایط اقلیوی و آب و هوایی از عولکرد مناسبی برخوردارند .با تواه به خواص متعدد گیاه دارویی گل سازویی انجام تحقیقات بیشتر
بر روی این گیاه به منظور کاشت این گیاه به صورت زراعی و استخراج مواد موثر آن میتواند نقش مهوی در پیشگیری و درمان
بسیاری از بیواریهای مربوط به سیستم ایونی از اوله سرطان و هورنین بیواریهای گوارشی ،انگلی ،التهابی و غیره داشته باشد.
مطالعات زیادی مبنی بر بررسی آثار ضدباکتریایی و ضدالتهابی گل سازویی بر روی باکتریها و مخورهای متفاوت از اوله
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استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئرو ینوزا ( ،)Abbasi et al. 2007اشریشیا کولی ( Sharafati-chaleshtori et al.

 )2010و کاندیدا آلبیکنس ( )Havasian et al. 2012صورت گرفته است که آثار ضدسرطانی و ضدالتهابی برخی از گونهها را
به اثبات رسانده است .به طور کلی ،بسیاری از فعالیتهای زیستی مانند فعالیتهای آنتی اکسیدانی ،ضد باکتری ،ضد التهابی و ضد
دردی از ترکیبات فالونوئیدی در این گیاهان گزارش شده است ( .)Mahboubi et al. 2013ریشههای خشک گونههای
 Scrophulariaدر طب آسیایی به عنوان مکول درمانی اهت تب ،ارنژیت ،تورم ،یبوست ،نوریت و فارنژیت مورد استفاده قرار
میگرفته است ( .)Qian et al. 1992; Park et al. 2003هورنین ریشههای  S. ningpoensisبه عنوان یک داروی معروف
چینی به نام " "Xuan shenبرای معالجه بیواریهای مختلف التهابی مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Li et al. 1999پتانسیلهای
درمانی خوب گیاهان خانواده  Scrophulariaceaمحققان را بر آن داشته است تا نسبت به شناسایی و اداسازی ترکیبات فعال
آن هورون فالونوئیدها و ترکیبات فنلی که اغلب از طریق مسیر فنیل پروپانوئیدی سنتز میشوند ،تورکز نوایند .بیوسنتز فالونوئیدها
پیریده و مراحـل آنزیوـی متعـددی در آن درگیر هستند .در مراحل اولیه سنتز فالونوئیدها ،فنیـل آانـین مشتق از مسـیر شـیکویک
بـه وسـیله آنزیمهای مسـیر فنیـل پروپانوئیــدی (فنیــل آانــین آمونیالیــاز ( ،)PALسینامات  -4هیدروکسیالز ( )C4Hو -4
کومارات-کوانزیم آ لیگـاز ( ))4CLبه کوماریل کو آنزیم آ تبدیل میشود .چالکون سنتاز ( )CHSاولین آنزیم سنتز فالونوئید مواب
ترکیب کوماریـل کـوانزیم آ بـا سـه مولکول مالونیل کوانزیم آ میشود .و نارینژنین 1چـالکون تولید میشود ( Roslan et al.

 .)2013نارینژنین چـالکون با واسطه آنزیم  CHIسپس به عنوان مولکول پیشرو برای بیوسنتز رنگدانههای آنتوسیانین،
پروانتوسیانیدینها ،فالونها و فیتواکسینینهای ضد میکروبی عول میکند ( .)Jez et al. 2001; Dao et al. 2011آنزیم چالکون
سنتاز که حاصل بیـان ن  CHSمیباشد به عنوان یک آنزیم کلیدی در مسیر بیوشـیویایی ترکیبات فالونوئیـدی از اهویـت ویـژه
برخـوردار اسـت (.)Sennblad & Bremer 2002
امروزه با تواه به تنوع بسیار زیاد متابولیتهای ثانویه ،ارزش اقتصادی باای آنها و هورنین تولید بسیار کم این ترکیبات
در گیاهان راه برای استفاده از روشهای نوین زیست فناوری هورون شناسایی و دستورزی مسیرهای بیوسنتتیک سلول گیـاه،
استفاده از تکنیکهای کشت سلول ،اندام ،بافت و ریشههای مویین در اهت تولید متابولیتهای ثانویه هووار گردیده است
(  .)Gholami 2017عالوه بر دستورزیهای نتیکی ،تولید متابولیتهای ثانویه مناسب نیازمند مولکولهای محرک تولید میباشد،
زیرا مسیر بیوسنتزی متابولیتهای ثانویه ازئی ازمکانیسم دفاعی گیاه در برابر پاتو نها و گیاه خواران محسوب میشود ،بنابراین
بیان آن نیازمند ترکیبات القا کننده میباشد .به طور کلی چنین ترکیباتی که قادر به تحریک بیان نهای مسیرهای دفاعی میباشند
الیستور ( )Elicitorنامیده میشوند ( ;Rao & Ravishankar 2002; Zhong 2002; Khosroushahi et al. 2006

 .)Onrubia et al. 2011برخی از ترکیبات شیویایی مانند  SA ،JAو  GAبه عنوان الیستورهای غیرزیستی به منظور افزایش
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تولید این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفتهاند ( .)Hayat et al 2010.بنابراین میتوان از هورمونهای مذکور به عنوان القاء کننده
غیرزیستی و زیستی کارآمد که از طریق القای سیستم بیان ن باعث بهبود بخشیدن بیوسنتز متابولیتهای ثانویه میشود در بسیاری
از گیاهان دارویی استفاده کرد .افزایش بیان ن منتول دهیدرو ناز و میزان منتول تحت تیوار  SAدر گیاه نعناع فلفلی گزارش شده
است ( .)Rasouli et al. 2014در زیره سبز  SAسبب فعال شدن سیستم آنتی اکسیدانی گیاه شده و از طریق افزایش بیان ن
فالون سنتتاز منجر به افزایش ترکیبات فالونوئیدی و آنتوسیانین شد ( .)Firoozie et al. 2016بنابراین به علت نقشی که SA

به عنوان یک محرک دارد و باعث افزایش بیان نهای مسیرهای بیوسنتزی متابولیتهای ثانویه میشود ،مورد تواه ویژه ای قرار
گرفته است ( .)Pu et al. 2009در پژوهشی  )1996( Ellard-lver and Douglasگزارش کردند که متیل ااسوونات در القای
بیان نهای درگیر در تولید ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در اعفری موثر میباشد ( .)Ellard-Ivey & Douglas 1996در تحقیق
انجام شده توسط  )2016( Hassani et al.گزارش شد که غلظتهای متفاوت از متیل ااسوونات باعث افزایش معنیدار در بیان
نهای کد کننده آنزیمهای چاویکول  -oمتیل ترانسفراز ( )CVOMTو  C4Hشد که احتواا میتواند منجر به افزایش تولید
ترکیبات فنیل پروپانوئیدی مانند چاویکول و متیل چاویکول در ریحان شود ( .)Hassani et al. 2016هورنین در گزارشی تاثیر
 GAروی افزایش بیوسنتز آرتویزین در قسوتهای هوایی گیاه خاراگوش چینی تایید شده است ( .)Smith et al. 1997در اواخر
دهه  80میالدی مطالعات و بررسیهای به عول آمده روشن نوود که مکانیسمهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای نتیکی
(مشتول بر هوانندسازی  ،DNAرونویسی ،تراوه و حتی نحوه تنظیم نها) هستند ( Mohammadabadi and Tohidinejad

 .)2017ماده نتیکی 2یک سلول دارای تعداد زیادی ن میباشد که هیچگاه به طور همزمان بیان نویشوند و در یک زمان خاص
فقط تعداد کوی از آنها بیان شده و پروتئین یا آنزیم مورد نیاز سلول را تولید مینوایند ( .)Tohidi nezhad et al. 2015نیاز به
بیان ن توسط محیطی که در آن رشد میکند کنترل میشود و در صورت عدم نیاز به فرآورده ن ،آن ن به صورت خاموش و
غیرفعال باقی خواهد ماند .ساز و کار بیان ن اولین بار در باکتری  E.coliکشف شد ( .)Ahsani et al. 2019aبیان نهای
یوکاریوتی تحت کنترل موقت و چند بعدی میباشد .تنها یک مجووعه نسبتاً کوچک از توام نوم در هر یک از انواع بافتها بیان
میشود و نیز بیان نها به مرحله نوو بستگی دارد ( .)Mohammadabadi et al. 2018بنابراین ،بیان ن در یوکاریوتها برای
هر بافت اختصاصی است ( .)Ahsani et al. 2019bهورنین مقدار محصوات ن که در هوان بافت و نیز در سایر بافتهایی که
آن محصول را میسازند ،ساخته شده سبب تنظیم بیان آن ن میشود ( .)Mohammadabadi et al. 2017یکی از اقدامات
اساسی مطالعه نها و پروتئینهای مرتبط با صفات اقتصادی و مطالعه آنها در سطح سلولی یا کروموزومی است ( Jafari

.)Darehdor et al. 2016
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بخشهای هوایی و ریشه گیاه به صورت اداگانه و محلی به عنوان ضددرد و ضدالتهاب موضعی توسط مردمان زاگرسنشین مورد
ا ستفاده قرار میگیرد ( Ardeshiri-Lagimi et al. 2010; Kambiz and Afolayan, 2008; Mahesh and Satish

 )2008از آنجایی که تاکنون مطالعهای از بافت ری شه این گیاه انجام ن شده ا ست ،لذا هدف از مطالعه حا ضر شنا سایی و ادا سازی
برخی نهای مهم و کلیدی در م سیر بیو سنتزی فالونوئیدها از اوله  CHSو  C4Hا ست و هورنین تاثیر غلظتهای متفاوت از
سه محرک  SA ،JAو  GAبر بیان نهای فورالذکر بررسی می شود.

مواد و روشها
مواد گیاهی :بذرهای مورد مطالعه از گیاهان وح شی ر شد یافته در دامنه کوههای ا ستان ایالم واقع در دان شگاه ایالم با
طول اغرافیایی  46دراه و  28دقیقه ،عرض اغرافیایی  33دراه و  37دقیقه ،ارتفاع از سطح دریا  1174متر اوع آوری و بر اساس
ویژگیهای گیاه شناسی کتاب قهرمان ( )1987صحت آنها تایید گردید ( .)Ghahreman 1987بذور ابتدا با هیپوکلرید سدیم 10
درصد ضدعفونی شده و سپس با آب مقطر شسته شدند .اهت شکستن خواب بذور ،بذور شسته شده به مدت  72ساعت با غلظت
بهینۀ ا سید ایبرلیک ( 400پی پی ام) در محیط تاریک و در دمای  24دراه سانتیگراد قرار داده شدند .سپس بذور تیوار شده ،پس
از ضدعفونی و شستشوی مجدد با آب مقطر ،بر روی کاغذ صافی درون پتری دیش قرار داده و به رمیناتور منتقل شدند .بذور اوانه
زده بعد از طی مدت زمان تقریبی یک هفته به گلخانه تحقیقاتی دان شگاه ایالم منتقل شدند .آزمایش در قالب طرح کامال ت صادفی
درون گلدانهای با م ساحت پانزده صدم مترمربع و با ن سبت م ساوی خاک ،ما سه و کود اارا شد .گلدانها در دمای روزانه  25و
شبانه  20دراه سانتیگراد ،با شدت نور  35تا  40هزار لوکس نگهداری شدند .گیاهان روزانه آبیاری شدند .تیوارهای آزمای شی
شامل  SA ،JAو ( GAتهیه شده از شرکت سیگوا) هرکدام در  2سطح  100و  300پیپیام هوراه با تیوار شاهد (آب مقطر)
ک شت شدند .محلول پا شی در سه نوبت  72ساعت یکبار در مرحله  5-4برگی انجام شد و بعد از آن در فاز روی شی (قبل گلدهی)
نوونه برداری انجام گردید .بوتههای شاهد با آب مقطر پا شش شدند .ری شههای گل سازوئی بعد از اعوال تیوار اهت برر سیهای
مولکولی و فیزیولو ی در فریزر با دمای منفی  80دراه سانتیگراد نگهداری شدند.
سنجشهای بیو شیمیایی -سنجش میزان فنل تام :اهت سنجش محتوای فنل ،فالونوئید و فالونول کل ابتدا
عصاره متانولی از نوونهها استخراج شد .به این صورت که در ابتدا  0/05گرم از بافت برگی ساییده شده در ازت مایع در سه میلی
لیتر متانول  80درصد هوگن و به مدت سه ساعت درون بن ماری در دمای  80دراه سانتیگراد قرار داده شد .سپس سانتریفیو با
دور  5هزار به مدت  20دقیقه انجام گرفت و در نهایت فاز روئی با متانول به حجم  3میلی لیتر ر سانده شد و ع صاره حا صل برای
ســـنجش محتوای فنل و فالونوئید و فالونول مورد اســـتفاده قرار گرفت .اندازه گیری میزان فنل تام به روش فولین -ســـیوکالتیو
صورت گرفت ( .)Singleton & Rossi 1965به این صورت که به  50میکرولیتر ع صاره متانولی 500 ،میکرولیتر معرف فولین
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– سیوکالتیو اضافه سپس به مخلوط حاصل بعد از  5دقیقه  500میکرولیتر از بافر سدیم کربنات  7درصد اضافه گردید .نوونهها به
مدت  10دقیقه در دمای اتار نگهداری شـــدند و در نهایت میزان فنل تام ،در طول موج  765نانومتر با اســـتفاده از دســـتگاه
ا سپکتروفتومتر ( UV-Visibleمدل  Cary-50ساخت شرکت  )Varianقرائت گردید .سپس با ا ستفاده از منحنی ا ستاندارد
گالیک اسید مقدار این ماده بر حسب میکرو گرم بر گرم وزن تر محاسبه گردید (.)Salmanian et al 2014
سنننجش میزان فالونوئید کل :اهت اندازهگیری محتوای فالونوئید به یک میلی لیتر از عصـــاره متانولی250 ،
میکرولیتر از بافر کلرید آلومینیوم  10درصد و  250میکرولیتر از بافر پتاسیم استات یک موار اضافه گردید و اذب نوونهها در طول
موج  415نانومتر با اســتفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر خوانده شــد .در نهایت ،میزان فالونوئید کل براســاس منحنی اســتاندارد
کوئرسیتین سنجیده شد (.)Krizek et al. 1998
سنجش میزان فالونول کل :اهت اندازهگیری محتوای فالونول به یک میلی لیتر از عصاره متانولی ،مقدار یک میلی
لیتر از بافر کلرید آلومینیوم  2درصد و سه میلی لیتر از بافر پتاسیم استات  5درصد اضافه گردید و اذب نوونهها در طول موج 445
نانومتر با ا ستفاده از د ستگاه ا سپکتروفتومتر قرائت شد .در نهایت ،میزان فالونول کل نیز برا ساس منحنی ا ستاندارد روتین سنجیده
شد (.)Ying & Wan 2012
در نهایت ،تجزیه واریانس دادهها با ا ستفاده از نرمافزار  SAS 9.1و مقای سه میانگینها با آزمون حداقل اختالف معنیدار
در سطح احتوال  5درصد و ترسیم شکلها در محیط نرم افزار  Excelصورت گرفت.
بررسیهای مولکولی -استخراج  RNAو سنتز  :cDNAاستخراج  RNAطبق دستورالعول ()George 2018
به هوراه برخی تغییرات انجام شد ( .)George 2018به منظور برر سی کیفیت  ،RNAاز الکتروفورز ل آگارز  1/2درصد ا ستفاده
شـــد .در ادامه کیفیت و غلظت  RNAبا محاســـبه نســـبت اذب ( )A260/280و ( )A260/230با کوک دســـتگاه نانودرا
( )NanoDrop1000spectrophotometerمشــخش شــد ( شــکل  .)1از نیم میکروگرم RNA ،کل با اســتفاده از الیگومر
تیویدین ( )Oligo-dt18به عنوان آغازگر (پرایور) برای ساخت cDNAا ستفاده شد .ساختن  DNAمکول ( )cDNAبا ا ستفاده
از کیت  SMOBIOشرکت پیشگام و طبق دستورالعول آن انجام شد.
طراحی آغازگر و جدا سازی ژنهای مورد مطالعه :برای طراحی آغازگرهای نهای  CHSو  ،C4Hا ستجو در
 NCBIو پایگاه دادههای مرتبط با گیاهان دارویی نشـــان داد که توالیهای مذکور برای گیاه  S. Striataدر پایگاه دادههای این
ســایتها مواود نویباشــد لذا بر طبق مطالعات  )2017( Kamalipourazad et al.نزدیکترین توالی نوکلئوتیدی برای دو ن
 CHSو  C4Hاز ســایت  NCBIاســتخراج شــد .بنابراین ،بر اســاس اســتجوهای نوکلئوتیدی در  NCBIدر گیاهان خانواده
 lamiaceaeتوالی ن  Scutellaria laterifloraبا کد د ستر سی ( )KF039680.1و هورنین توالی ن گیاه Sesamum

 indicumبا کد دسترسی ( )KP070827.1اهت طراحی پرایور ن  C4Hانتخاب شدند.
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شکل  .1نمونهای از  RNAکل استخراج شده از ریشه گیاه گل سازوئی
Figure 1. An example of the total RNA extracted from the roots of the Scrophularia striata

هورنین برای طراحی پرایور ن  CHSتوالیهای نی گیاه  Scutellaria baicalensisبا کد دسترسی
( )AF035622.1و گیاه  Sesamum indicumبا کد دسترسی ( )XM_011093100.2انتخاب شدند .توالیهای حاصل از
هر دو ن استخراج و در نرم افزار  BioEdite Sequence Alignment Editorبا روش  ClustalWهوردیفسازی شدند.
نواحی

حفاظت

شده

در

هر

دو

نوونه

مشخش

شده

و

با

استفاده

از

وب

سایت

 http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.htmlپرایورهایی با رعایت ویژگی از اوله دمای ذوب ،مقدار
 ،G+Cنبود پرایور دایور و طول پرایور برای هر دو پرایور رفت و برگشت طراحی گردید .همچنین با استفاده از نرم افزار BioEdite
 Sequence Alignment Editorتوالی مورد توافق اهت طراحی پرایور د نره از نواحی حفاظت شده بر اساس کدهای AUPC

توالیهای نوکلئوتیدی به آدرس  https://www.bioinformatics.org/sms2/iupac.انجام شد .اهت طراحی پرایورهای
برگشت ناحیه مشخش شده به عنوان پرایور برگشت در سایت https://www.bioinformatics.org/sms/rev_comp.html

اهت به دست آوردن توالی مکول معکوس قرار داده شد که در شکل  2به عنوان نوونه برای ن  CHSآورده شده است و برای
سایر نها هم از این روش استفاده گردید (ادول  .)1هورنین با استفاده از نرم افزار  Oligo calculatorدایور و مشخصات
ترمودینامیکی آغازگرها بررسی شد .در نهایت آغازگرها به وسیله شرکت سینا کلون با دراه خلوص High Purified Salt Free

به صورت لیوفیلیز ساخته شدند .در ادامه از آغازگرهای طراحی شده برای تکثیر  cDNAبا طول قطعات  600و  500افت باز استفاده
شد .به این صورت که  PCRبرای هر ن در حجم  25میکرولیتر حاوی  2میکرولیتر بافر  1/8 ،(10X) PCRمیکرولیتر کلرید
منیزیم  20میلی موار 1/8 ،میکرولیتر  1 dNTPمیلی موار 0/5 ،میکرولیتر از هر آغازگر پیش رونده و معکوس (غلظت 10
پیکومول) 0/4 ،میکرولیتر آنزیم  Taqپلیوراز ( 5واحد) 3 ،میکرولیتر  cDNAرقیق نشده و در نهایت با  15میکرولیتر آب دوبار تقطیر
انجام گردید .واکنش زنجیره ای پلیوراز در دستگاه اپندروف ( ،)Ependrofبا برنامه زمانی  5دقیقه واسرشته سازی اولیه در دمای
 94دراه سانتیگراد ،سپس  35چرخه شامل  30ثانیه واسرشته سازی در دمای  94دراه سانتیگراد 45 ،ثانیه دمای اتصال هر آغازگر
(دمای توصیه شده اهت اتصال آغازگرها) 1 ،دقیقه دمای  72دراه سانتیگراد اهت بسط و تکثیر صورت گرفت و در نهایت بسط
نهایی به مدت  5دقیقه در دمای  72دراه سانتیگراد انجام شد .فرآوردههای حاصل با استفاده از الکتروفورز افقی و ل آگارز 1/8
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درصد و بافر  TBEنیم برابر در ولتا ثابت  80به مدت  1/30ساعت انجام شد .رنگ آمیزی ل در محلول اتیدیوم بروماید انجام
گردید .اهت تعیین ماهیت و صحت عولکرد آغازگرها ،قطعات حاصل از  PCRتعیین توالی گردیدند .اهت توالییابی محصول
 PCRدرون تیوب های  1/5لیتری قرار گرفته و با پارافیلم مهرو موم گردید .در نهایت نوونهها بر روی یخ خشک گرانولی ( )-70به
شرکت بایونیرکره انوبی با واسطه شرکت تکاپوزیست ارسال گردید .فرایند تخلیش نوونهها توسط شرکت باینویر قبل از توالییابی
انجام گردید.

پرایمر رفت

پرایمر برگشت

شکل  .2نتایج حاصل از همردیف سازی توالیها به روش  clustalwو طراحی پرایمر از نواحی حفاظت
شده در توالیهای مورد استفاده برای ژن CHS
Figure 2. Results obtained from sequencing alignment by Clustalw method and primer
design of protected regions in sequences used for the CHS gene.

 :Real Time PCRتکثیر ن های  C4Hو  CHSتی وار شـــده با الیســـیتور های  JA ،SAو  GAهر کدام در
غلظتهای  100و  300پیپیام نســبت به کنترل منفی (آب دیونیزه) در بافت ریشــه گیاه گل ســازوئی برای اندازه گیری بیان ن
توسط واکنش  Real Time PCRبر اساس روش استاندارد به صورت نسبی صورت گرفت .به این صورت که پس از اداسازی و
تعیین توالی ق سوتی از نهای  CHSو  C4Hآغازگرهای اخت صا صی اهت برر سی بیان این نها در گل سازوئی طراحی شدند
( ادول  .)1واکنش های  Real Time PCRبا در نظر گرفتن ســـه تکرار بیولو یک و دو تکرار تکنیکی در حجم ن هایی 10
میکرولیتر با استفاده از کیت  RealQ Plus 2x Master Mix Green no Roxبر طبق دستورالعول شرکت سازنده (امپلیکون
دانوارک) در دستگاه  BIO-RAD CFX96انجام گرفت .برای بررسی بیان نهای  CHSو  C4Hبه صورت کوی در مقایسه
با کنترل داخلی ،در آزمایشهای مقدماتی غلظت بهینه آغازگرها و  cDNAمشخش شد ،هورنین تعداد منا سب چرخهها و دمای
بهینه اتصال ( )Annealingبا استفاده از گرادیان چرخهها و دما برای هریک از نها ،تعیین گردید .بهترین شرایط تکثیر تعداد 40
چرخه تعیین شد که مبنای انتخاب بر اساس نرسیدن به وضعیت ثابت در تکثیر محصول  PCRبود .شرایط دمایی واکنش Real

 Time PCRشامل فعال سازیی ابتدایی آنزیم در دمای  94دراه به مدت  10دقیقه 40 ،سیکل شامل وا سر شته شدن در درمای
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 94دراه به مدت  5ثانیه ،دمای اتصــال (بســته به نوع آغازگر ( )55-49ادول  )1به مدت  45ثانیه و بســط در دمای  72دراه به
مدت  1دقیقه بود .از ن  Beta actinبه عنوان ن مراع اهت نرمال سازی دادهها استفاده شد .کویت نسبی به وسیله اندازهگیری
افزایش تشــعشــع فلورســنس در نتیجه اتصــال به رنگ  Syber Greenانجام گرفت .پس از انجام واکنش تکثیر به روش Real
Time

PCR

دادههــــــــــای

خــــــــــام

بــــــــــه

صـــــــــــــورت

) Ct (Threshold Cycleاز د ستگاه ا ستخراج شد .از روش  )Schefe et al. 2006( ∆∆ctاهت آنالیز دادهها ا ستفاده شد.
ازم به ذکر است اهت تست آلودگی نومی در فرایند  Real Time PCRاز کنترل بدون الگو یا No-Template Control
) (NTCا ستفاده کردیم به این صورت که در این نوونه پرایور ،م ستر میکس و معرفهای ازم برای انجام شدن Real-time

 PCRواود دارند ،با این تفاوت که  DNAاولیه الگو نداریم NTC .برای برر سی ت شکیل سیگنال و یا عدم ت شکیل آن در غیاب
نوکلئیکاســید هدف اســت .این کنترل میتواند آلودگی و هرنوع فعل و انفعال پرایورها و را که باعث مخدوششــدن نتایج شــود،
تشخیش دهد.

نتایج و بحث
تاثیر الیسیتورهای غیر زیستی بر تجمع متابولیتهای ثانویه در ریشه گیاه گل سازوئی :در این پژوهش
میزان ترکیبات فنیل پروپانوئیدی (فنل  ،فالونوئید و فالونول کل) تحت تاثیر هورمونهای  SA ،JAو  GAدر ریشه گیاه معنیدار
( )P< 0/0001گردید (ادول  .)2نتایج مقایســـه میانگین نشـــان داد که بیشـــترین میزان فنل تام در غلظت  100پیپیام  SAو
کوترین میزان در غلظت  300پیپیام  GAحا صل گردید به طوری که کاربرد تیوار  SAدر غلظت پایین تر میزان فنل تام را یک
و نیم برابر ن سبت به عدم ا ستفاده آن (تیوار شاهد) افزایش داد ( .شکل -3الف) .نتایج اندازهگیری محتوای فالونوئید ن شان داد که
محتوای فالونوئید تحت تاثیر غلظتهای  300پیپیام  GAو  SAاز بیشـــترین میزان در حالی که میزان آن در تیوار شـــاهد از
کوترین مقدار برخوردار بود .هورنین در بررسی محتوای فالنوئید در ریشه گیاه مشاهده شد که کاربرد غلظتهای متفاوت هورمون
 JAتفاوتی در میزان این صفت ایجاد نکرد ( شکل  -3ب) .برر سی میزان فالونول کل در سلولهای شاهد و تیوار شده ن شان داد
که بیشــترین میزان فالونول در غلظت  100پیپیام  SAو بعد از آن در هوان غلظت در تیوار  JAمشــاهده شــد .کوترین میزان
فالونول نیز در غلظت  100پیپیام در تیوار  GAحاصـــل گردید (شـــکل -3ج) .روی هم رفته از نتایج ســـنجش ترکیبات فنیل
پروپانوئیدی چنین استنباط شد که در بین هورمونهای مورد استفاده به ترتیب  SAو  JAدر غلظت  100پیپیام نقش بسزایی در
القای ترکیبات موثره دا شتند به طوری که در برر سی میزان ترکیبات بویژه محتوای فنل و فالونول کل با افزایش غلظت محرکها
به  300پیپیام مقدار تجوع ماده موثره به طرز محسوسی کاهش یافت.
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 مشخصات مربوط به آغازگرها جهت شناسایی و بررسی بیان ژن.1 جدول
Table 1 .Specifications for primers to identify and investigation of gene expression
نام آغازگر

مرحله مورد

توالی آغازگر

Primer

استفاده

Primer sequence

name
C4H

) اندازه محصول0c( دمای اتصال
Product size Annealing
temperature

Step used
GGCGCCGTCRCTGGACGCC

آغازگر رفت
Sense Primer

C4H

GTCTCAACGGTGAGGCCCGGC

آغازگر برگشت

470

55

550

59

89

49

124

55

136

50

Antisense
Primer
CHS

آغازگر رفت

PCR

CCCARAAGGCSATCAARGAATGG

Sense Primer
CHS

GTCTCAACGGTGAGGCCCG

آغازگر برگشت
Antisense
Primer

C4H

GAAAGTGCACATATTCTATCCC

آغازگر رفت
Sense Primer

C4H

GATTTGGCATCTTTTCAAGGTAG

آغازگر برگشت
Antisense
Primer

CHS

TGCCAGATGGAACGTATGG

آغازگر رفت
Sense Primer

CHS

آغازگر برگشت

Real Time

ATGCCATCGAAGCCTGCTT

PCR

Antisense
Primer
Beta

آغازگر رفت

CGGGATGGAAGCTGCTGG

Sense Primer
Beta

آغازگر برگشت

CCGGTCAGCAATACCCGGG

Antisense
Primer

12
Agricultural Biotechnology Journal;

Print ISSN: 2228-6705,

Electronic ISSN: 2228-6500

رستمی و فاضلی1400 ،
جدول  .1تجزیه واریانس اثر الیسیتورهای غیر زیستی مختلف بر محتوای ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریشه
گل سازویی
Table 2. ANOVA analysis of the effect of various abiotic elicitors on the content of
phenylpropanoid compounds of root of Scrophularia striata
منابع تغییرات

دراه آزادی

فنل تام

فالونوئید

فالونوول

Sources of variation

)(df

Total Phenol

Flavonoid

Flavonol

تیوار Treat

6

**0.00830

**0.0004

**0.0001

خطا Error

14

0.00011

0.000042

0.000003

4.569

8.630

15.745

ضریب تغییرات ((CV) )%

 * ، nsو ** :به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد

تاثیر الیسننتورهای غیر زیسننتی بر میزان بیان ژنهای  CHSو  :C4Hبعد از تعیین توالی قطعات حاصــل از
واکنش زنجیرهای پلیوراز ( شکل  )4و طراحی آغازگرهای اخت صا صی از روی توالیهای بد ست آمده ،آنالیز بیان نها انجام شد.
پس از انجام واکنشها ،منحنی ذوب( 3شــکل  )5مربوط به هرکدام از نها مورد آنالیز قرار گرفت .هوانطور که در شــکل  5آمده
ا ست وقوع خطای آزمای شی در حین اارای آزمایش برای یکی از نوونهها باعث ت شکیل منحنی غیر قابل قبول شد و در نهایت این
نوونه در تجزیه و تحلیل نهایی حذف گردید .در نهایت با تواه به پیکهای بد ست آمده اخت صا صی بودن سایر مح صوات و عدم
واود پرایور دایور مورد تایید قرار گرفت .برر سی الگوی بیان ن  C4Hکه رمز کننده آنزیم سینامات  -4هیدروک سیالز مواود در
مراحل اولیه از م سیر بیو سنتز فنیل پروپانوئیدی عوومی ا ست ن شان داد که در گیاهان شاهد میزان بیان این ن ب سیار اندک ا ست.
ا ستفاده از الی سیتور باعث افزایش چ شوگیر بیان ن مذکور شد .به طوری که غلظت  100پیپیام  SAبی شترین تاثیر را در افزایش
میزان بیان ن  C4Hبه عنوان یک آنزیم وا سط برای تولید ترکیبات فنیل پروپانوئیدی دا شت .بعد از آن بی شترین میزان بیان ن
 C4Hدر غلظت  100پیپیام  JAم شاهده شد .هورنین در این تحقیق م شخش شد افزایش غلظت هورمونهای مورد ا ستفاده
باعث کاهش معنی دار بیان این ن گردید .از طرفی در بین محرک های مورد آزمایش  GAکوترین تاثیر را در افزایش بیان ن
 C4Hنشان داد ،به طوری که در غلظت  100پیپیام  GAمیزان بیان ن مذکور حتی نسبت به نوونه شاهد نیز کوتر بود ( شکل
 .)5بررسی الگوی بیان ن  CHSکه یک ن رمز کننده آنزیم کلیدی چالکون سنتتاز در مسیر بیوسنتز فالونوئیدها میباشد نشان
داد که در نوونههای شاهد ن سبت به نوونههای تیوار شده با الی سیتورهای مختلف میزان بیان ن به طور مح سو سی کوتر ا ست.
بیشترین میزان بیان این ن در غلظت  100پیپیام  JAو بعد از آن در غلظت  100پیپیام  SAمشاهده شد.

Melting Curve

13
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

3

)1400  بهار،1  شماره،13 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره

 اثر الیسیتورهای غیر زیستی مختلف بر محتوای ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریشه گل سازویی.3 شکل
Figure 3. Effect of various abiotic elicitors on the content of phenylpropanoid compounds
of root of Scrophularia striata
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PCR الکتروفورز قطعات حاصل از.4 شکل
Figure 4. Electrophoresis of PCR components

C4H . و بCHS . منحنی ذوب ژنهای الف.5 شکل
Figure 5. Melting curve of genes A .CHS and B .C4H
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شکل  .6اثر الیسیتورهای غیر زیستی مختلف بر میزان بیان ژنهای الف C4H .و ب CHS .در ریشه گیاه گل
سازوئی
Figure 6. Effect of various abiotic elicitors on the expression of A. C4H and B. CHS genes
in the roots of Scrophularia striata

هورنین بر خالف عدم واود تاثیر معنی دار تیوار  GAبر بیان ن  ،C4Hمیزان بیان ن  CHSدر تیوار  300پیپیام
 GAافزایش نسبی نشان داد .هورنین افزایش غلظتهای مختلف از دو الیسیتور  SAو  GAدر افزایش بیان این ن تاثیر نداشته
و برعکس باعث کاهش بیان ن مذکور گردیدند (شکل .)6
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بحث
دستورزی نتیکی در راستای القای موثر متابولیتهای ثانویه گیاهی یکی از روشهای پر اهویت کنونی است که در این
زمینه شناسایی و دستکاری نتیکی نهای کلیدی در بیوسنتز متابولیتهای ثانویه هوانند ترکیبات فنیل پروپانوئیدی دارای ارزش
اقتصادی زیادی است .بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها توسط یک گروه آنزیوی هدایت شده که این آنزیمها یا به صورت آزاد و یا در ارتباط
با غشاهای سلولی میباشد ( .)Srere 1987آنزیم  PALیکی از مهوترین آنزیمهای حدواسط بین متابولیسم اولیه و ثانویه در گیاهان است
و اولین آنزیم در مسیر تولید ترکیبات فنلی گیاه و فنیل پروپانوئیدها میباشد ( .)Dixon and Paiva 1995آنزیوی که بعد از آنزیم PAL

در مسیر تولید فنیل پروپانوئیدها نقش دارد آنزیم سینامات  -4هیدروکسیالز ( )C4Hاست .محصول ن سینامات  -4هیدروکسیالز
با هیدروکسیله کردن سینامیک اسید و تبدیل آن به  -Pکوماریک اسید به عنوان یک آنزیم واسطه برای تولید ترکیبات فنیل
پروپانوئیدی عول میکند ( .)Achnine et al. 2004بعد از آن ،آنزیم چالکون سنتاز که حاصل بیـان ن  CHSمیباشد نیز به
عنوان یک آنزیم کلیدی در این مسیر شناخته شده است ( .)Sennblad and Bremer 2002کالسهای فالونوئیدی از طریق به
هم پیوستگی  p coumaryl-CoAو سه مولکول از  malonyl-CoAبا عول چالکون سنتتاز سنتز میشوند ( Sennblad and

 .)Bremer 2002به طور کلی ،مسیر فنیل پروپانوئید یک مسیر بیوسنتزی برای تولید هیدروکسی سینامیک اسید و سایر مشتقات
آن از اوله چندین ماده ثانویه از پلیفنولها است که دارای عولکردهای مهم فیزیولو یکی مانند تشکیل لیگنین و فالونوئید هستند
( .)Xiong et al. 2017لیگنین عنصر اصلی دیواره سلولی گیاه است که در رشد ریشه و ساقه گیاهان سلولزی مشارکت میکند
( .)Mottiar et al. 2016سایر مواد ثانویه مانند فالوونها ،فالونولها ،آنتوسیانینها ،پروانتوسیانیدینها (رنگدانههای مواود در
پوشش دانه) ،ایزوفالونها و سایر مواد فالونوئیدی نقش مهوی در رشد گیاهان ،مقاومت در برابر بیواریها و تحول استرس دارند
( .)Ferreyra et al. 2012بدین ترتیب آنزیمهای مذکور در تنظیم بیوسنتز ترکیبات فنلی نقش بسزایی دارند .فعالیتهای زیستی
زیادی مانند فعالیتهای آنتی اکسیدانی ،ضدباکتریایی ،ضدالتهابی و ضدعفونی کننده از ترکیبات یا عصارههای سرشار از فالونوئید در
گیاهان خانواده  Scrophulariaceگزارش شده است که در تحقیقات متعدد پتانسیل درمانی آشکاری را نشان دادهاند
( .)Mahboubi et al. 2013; Nasri et al. 2013از طرف دیگر تحریک پاسخهای دفاعی در گیاه بواسطه تاثیر محرکهای
همچون  GA ،SAو  JAشبکهای از انتقال سیگنال را القا میکند که با تشخیش مولکولهای محرک توسط پذیرندهها شروع
میشود .از سویی دیگر با تواه به بیان پایین نهای درگیر در بیوسنتز متابولیتهای ثانویه میتوان از این محرکها اهت افزایش
بیان نهای درگیر در سنتز آنها استفاده کرد تا پس از تکثیر و کلون کردن آنها در یک وکتور مناسب بتوان تولید متابولیتهای با
ارزش را در گیاهان دیگر و حتی در مواودات دیگر تسهیل کرد .بنابراین انتخاب الیسیتور مناسب برای تولید متابولیتهای ثانویه در
مقیاس بزرگ پراهویت است .در هوین راستا اهت دستیابی به اهداف فور ،در  S. Striataتوالیهای بخشی از نهای  C4Hو
 CHSشناسایی و بیان آنها در بافت ریشه و تحت تاثیر سه الیسیتور مهم شیویایی  SA ،JAو  GAدر دو غلظت متفاوت در شرایط
کشت گلخانه ای برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت .عالوه براین ،تاثیر الیسیتورهای مورد آزمایش بر تجوع متابولیت هدف این
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ن ها (ترکیبات فنیل پروپانوئیدی اعم از محتوای فنل کل ،فالونول و فالونوئید کل) نیز مورد بررسی قرار گرفت .مطالعات متعددی
نشان داده که اسید سالیسیلیک باعث افزایش میزان برخی از متابولیتهای ثانویه به ویژه آنهایی که در ساز وکارهای دفاعی گیاه
نقش دارند ،میشود ( .)Kang et al. 2004هورنین مطالعات نشان داده است که غلظت الیسیتور نقش مهوی در فرایند القا داشته
و عامل موثری بر شدت پاسخ است ( .)Vasconsuelo & Boland 2007بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،الیسیتورهای
مورد آزمایش در غلظتهای مختلف باعث افزایش تجوع ترکیبات آنتی اکسیدانی اصلی مانند محتوای فنل ،فالونوئید و فالونول کل
در  S. Striataشدند .به طور کلی ،ترکیبات الیستور بر تنظیم رونویسی نهای آنزیمهای حیاتی در مسیر فنیل پروپانوئید تأثیر
مثبت میگذارد .به عنوان مثال ،باز تنطیوی رونوشتهای آنزیم  PALتوسط  ،SA ،MeJaو  SNPقبالً گزارش شده است
( & Creelman et al. 1992; Orozco-Cárdenas et al. 2001; Zhao et al. 2005; Wu et al. 2007; Gill
 .)Tuteja 2010در  Panax ginsengکشت ریشه تیوار شده با  MeJaو  SAتولید اینسینوزیدها را افزایش داد ( Ali et al.

 .)2006رویهمرفته ،القای متابولیتهای ثانویه فعال زیستی توسط محرکهای شیویایی پتانسیلهای اصالح رادیکالهای آزاد
عصاره سلول را بهبود بخشید .فالونوئیدها و فالونها خاصیت آنتیاکسیدانی دارند و ثابت شده که میزان تولید آنها و هورنین بیان
ن مرتبط با سنتز آنها در شرایط اعوال تنش افزایش مییابد ( .)Hsieh et al. 2002بنابراین افزایش محتوی ترکیبات فنیل
پروپانوئیدی که در یک مسیر آبشاری و توسط تعداد زیادی آنزیم کاتالیز میشوند میتواند با افزایش تولید آنزیمهای این مسیر مرتبط
باشد .به هوین منظور بیان نهای  C4Hو  CHSدرگیر در بیوسنتز ترکیبات فنیل پروپانوئیدی بررسی شد .در این پژوهش ،میزان
بیان هر دو ن در حضور تیوارهای  SAو  JAدر غلظت  100پیپیام افزایش یافت .در این حالت ،میزان بیان نهای مورد مطالعه
در مقایسه با گیاه طبیعی به طرز چشوگیری تحریک شده بود .میزان بیان اندک نها در نوونههای شاهد بیانگر نقش این نها در
متابولیت ثانویه میباشد .چرا که در شرایط طبیعی و بدون واود تنش نیازی به القای باای نهای دفاعی نویباشد ( Croteau et

 .)al. 2006; Nims et al. 2006با این حال ،در حضور الیستور  GAافزایش چندانی در میزان بیان این نها مشاهده نشد.
هوانطور که سطح  mRNAبتا آمیرین سنتاز در کشت سلولی شیرین بیان با کاربرد  100میکروموار متیل ااسوونات افزایش و با
کاربرد  12تا  122میکروموار اسیدایبرلیک کاهش یافته بود ( .)Hayashi et al. 1990به طور کلی ،مشخش شده که  C4Hدر
گیاهان مختلف میتواند یک نقش کلیدی در ارتقاء تولید اقتصادی محصول در آینده داشته باشد ( .)Liu et al. 2018گزارش شده
است که محرکها میتوانند بیان این ن را افزایش دهند و باعث افزایش بیوسنتز فنیل پروپانوئیدها شوند .در گیاه نخود محرک
قارچی ،رونوشت مربوط به ن  C4Hرا تا  3/76برابر افزایش داده است ( .)Frank et al. 1996در گیاه برنج تیوار برگی متیل
ااسوونات و متیل سالیسیالت فعالیت آنزیم  C4Hرا تا  67درصد افزایش داد ( )Bi et al. 2007که با نتایج حاصل از این تحقیق
مطابقت دارند .هورنین آنالیز بیان ن  CHSدر گیاه  polygonum minusنشان داد که در ریشههای این گونه ،میزان بیان این
ن افزایش  10برابری در مقایسه با برگها و افزایش  15برابر نسبت به ساقهها نشان داده است ( .)Roslan et al. 2013از سویی
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دیگر ،روند تغییرات میزان بیان نهای  CHSو  C4Hبا روند تغییرات محتوای ترکیبات فنیل پروپانوئیدی به طور نسبی شباهت
دارد ( .)Anterola et al. 2002بنابراین با احتوال بسیار باایی میتوان گفت که آنزیمهای  CHSو  C4Hبررسی شده در این
تحقیق می توانند مقدار تولید ترکیبات فنیل پروپانوئیدی در گیاه گل سازوئی را افزایش دهند .هوانطور که در گیاه خار مریم نتایج
حاصل نشان داد که فرابیان ن خارای  CHSقادر به افزایش میزان تولید سیلیوارین و سایر ترکیبات فالونولیگنانی در ریشههای
مویین را دارد .بنابراین راهکار ادیدی برای افزایش تولید سیلیوارین ارائه مینواید ( .)Rahnama et al. 2011بر این اساس و در
گزارشی دیگر پژوهشگران نشان دادند که تحت شرایط کنترل شده با بهکارگیری الیسیتورهای غیر زیستی شامل  ،SAمتیل ااسوونات
و اشعه  UV-Bمیتوان بیان نهای  DXRو  GTSرا در گیاه مرزه باا برده که در پی آن تولید متابولیت ثانویه تیوول و
کارواکرول افزایش پیدا کرد ( .)Ghobadi et al. 2016بنابراین با تواه به واود ترکیبات فنلی و فالونوئیدی در این گیاه میتوان
نتیجه گرفت که بخشی از اثرات حفاظتی در آنها از طریق تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و مهار تولید  ROSاعوال میگردد بنابراین
با کاربرد خارای برخی محرکها هورون  SAو  JAدر غلظت مناسب میتوان بیان آنزیمهای کلیدی دخیل در بیوسنتز این ترکیبات
در بافت ریشه و در نتیجه افزایش مقدار تجوع آنها را باعث شد .رویهمرفته با بررسی و ردیابی آنزیمهای کلیدی و اصلی در مسیر
تولید ترکیبات فنولی و مخصوصاً فنیل پروپانوئیدها ،از نتایج بهدست آمده در خصوص این نها ،میتوان در درک بیشتر مسیرهای
بیوسنتزی و تولید گیاهان تراریخت با اهداف مهندسی متابولیت بهره برد .هورنین با تواه موفقیت آمیز بودن کشت تا برداشت این
گیاه در شرایط گلخانهای برای اولین بار ،با انجام تحقیقات بیشتر به منظور کاشت این گیاه به صورت زراعی و استخراج مواد موثر آن
میتواند نقش مهوی در پیشگیری و درمان بسیاری از بیواریها غیره داشته باشد.
نتیجهگیری
به طور کلی ،بخش عوده تحقیقات در زمینه متابولیتهای ثانویه ،شناسایی و دستکاری نتیکی آنزیمهای دخیل در مسیر
متابولیکی سنتز یک متابولیت ثانویه ،متورکز شده است .به هر حال ،ا ستخراج م ستقیم این متابولیتها به دلیل غلظت کم آنها در
بافتهای گیاهی معوواً پیریده و ناکارآمد ا ست .بیو سنتز و تنظیم متابولیتهای ثانویه یک شبکه چند ایه ا ست که به م سیرهای
ســیگنالینگ مشــترک و مولکولهای کلیدی مانند JAها SA ،و  GAو  ...احتیاج دارد .بنابراین میتوان با انتخاب الیســتورهای
منا سب و و اعوال آنها با دز و زمان منا سب بیان نهای موثر در م سیر بیو سنتز ترکیبات ثانویه را افزایش و قاعدتا میتوان تجوع
این ترکیبات را القا نوود .هورنین به دلیل اینکه مطالعات بســیار کم و محدودی در اهان درباره نهای شــاخش در مســیرهای
متابولیکی در گیاه دارویی گل سازوئی بخصوص در بافت ریشه این گیاه انجام شده است .این تحقیق میتواند شروعی برای انجام
مطالعات م سیرهای مختلف بیو سنتز ترکیبات با ارزش در صنعت دارو سازی و صنایع غذایی با ا ستفاده از روشهای نوین مهند سی
نتیک در آینده با شد .امیدواریم که با برر سیهای بی شتر علوی و عولی در حوزه ا ستفاده از مهند سی نتیک امکان تولید ترکیبات
دارویی با ارزش گیاهی در حجم وسیع در صنعت فراهم گردد.
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سپا سگزاری :بدینو سیله از ستاد تو سعه زی ست فناوری نهاد ریا ست اوهوری به اهت تامین اعتبار مالی این پرو ه با
شواره  971102و هورنین معاونت محترم پژوه شی دان شگاه ایالم که در قالب ه سته پژوه شی به شواره  1764/32حوایت مالی
نووده اند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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