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Abstract
Objective
The growth and yield of plants in the arid and semiarid areas are limited by salinity stress. In these
areas, salinity intensifies by high temperatures. Peppermint (Mentha piperita L.) is of great
economic importance in the most of world areas due to their valuable essential oils. This study
investigated the simultaneous effects of salinity and heat on rosmarinic acid production and
expression of three effective genes (C4H, HPPR, and RAS) in rosmarinic biosynthesis in
peppermint.
Materials and methods
The effect of two levels of salinity 60 and 120 mM of sodium chloride (irrigation water with
salinity of 10 Mm as control) and heat stress at 35°C (25°C as control) at three interval times (24,

48 and 72 hours) after treatments were measured in a completely randomized design with three
replications.
Results
The results showed that salinity stress decreased the relative level of rosmarinic acid. The process
intensified over time so that it reached its lowest level at salinity of 60 mM at 72 hours. RAS
genes expression was significantly reduced under salinity of 120 mM and 60 mM under 25˚C and
35 ˚C. Changes in the expression level of C4H in peppermint seedlings at the salinity levels of 60
mM and 120 mM at 25˚C showed a significant increase (4.1 and 3.6 times respectively) at the
first 24 hours compared to control. The expression of HPPR gene in peppermint seedlings at 35 °
C increased 2.68, 1.79 and 2.55 times at 24, 48 and 72 hours, respectively, compared to the
control.
Conclusions
Simultaneous salinity and heat stress are a limitation factor for growing Mentha piperita L. These
factors had a negative effect on the biosynthesis of rosmarinic acid in this plant. Salinity and heat
stress decreased the expression of some genes and increased the expression of others in
peppermint.
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چکیده
هدف :ر شد و عملکرد گیاهان در جهان بهویژه در مناطق خ شک و نیمهخ شک تحت تأثیر تنش شوری محدود شده ا ست .در این
مناطق ،اثر تنش شوری در اثر خ شک سالی همزمان نا شی از دمای باال شدت مییابد .نعناﺀ فلفلی ( )Mentha piperita L.از
اهمیت اقتصااادی زیادی بدلیل اسااانآ ن در اکثر مناطق جهان برخوردار اساات .این تحقیق با هدب بررساای اثرات تنش همزمان
شااوری و گرما بر میزان تولید رزمارینیک اسااید و میزان بیان کمی سااه ون موثر در بیوساانتز رزمارنیک اسااید ( HPPR ،RASو
 )C4Hدر نعناﺀ فلفلی انجام شد.
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مواد و روشها :در این تحقیق تأثیر دو س ا ش شااوری  60و  120میلیموالر کلرید ساادیم ( ب بیاری با شااوری  10میلیموالر
به¬عنوان شاهد) و یک س ش تنش گرمایی  35درجه سانتیگراد ( 25درجه سانتیگراد به عنوان شاهد) و در بازه زمانی  48 ،24و 72
ساعت بعد از اعمال تیمارها در یک زمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در  3تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که تنش شوری منجر به کاهش رزمارینیک اسید شد و این فر یند به مرور زمان تشدید شد به طوری که در
 72ساعت پآ از تیمار به کمترین میزان خود در س ش شوری  60میلی موالر ر سید .بیان ون  RASدر گیاهچههای نعناﺀ فلفلی
در شوری  60میلیموالر و  120میلیموالر در دمای  25و  35درجه سانتیگراد با گذشت زمان نسبت به شاهد کاهش معنیداری را
نشااان داد .تغییرات بیان ون  C4Hدر نهالهای نعناﺀ فلفلی در سا وح شااوری  60میلیموالر و  120میلیموالر و دمای  25درجه
سانتیگراد افزایش معنیداری (به ترتیب  4/1و  3/6برابر) در  24ساعت اول نسبت به شاهد نشان داد .میزان بیان ون  HPPRدر
نهالهای نعناﺀ فلفلی در دمای  35درجه ن سبت به شاهد در زمان  48 ،24و  72ساعت بهترتیب  1/79 ،2/68و  2/05برابر افزایش
یافت.
نتیجهگیری :تنشهای همزمان شوری و گرمایی محدودیتی برای کشت نعناﺀ فلفلی محسوب می شوند .این عوامل بر روی تولید
رزمارینیک اسااید در این گیاه تأثیر منفی گذاشااته اساات و موجب کاهش تولید ن گردید .تنش شااوری و گرما بیان برخی ونها را
کاهش و بیان برخی دیگر را در نعناﺀ فلفلی افزایش داد.
کلیدواژهها :بیان ون ،رزمارینیک اسید ،شوری ،گرما ،نعناﺀ فلفلی.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :غالمنیا اعظم ،مصلش رانی اصغر ،سوداییزاده حمید ،ترکش اصفهانی سعید ،قاسمی سمیه ( )1401بررسی اثرات همزمان
شوری و گرما بر مقدار و بیان برخی ونهای مهم درگیر در بیوسنتز رزمارینیک اسید در گیاه دارویی نعناﺀ فلفلی ( Mentha piperita
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مقدمه
نعناﺀ فلفلی ( )Mentha piperita Lگیاهی علفی ،چندساله ،ریزومدار و هیبرید ( )2n=48از تیره نعناییان است که از تالقی
میان پونه بی ( )M. aquticaو نعناﺀ ( )M. spicataبوجود مده است .این گیاه بومی مناطق مدیترانهای است اما امروزه درتمام
نقاط دنیا برای مصااارب غذایی ،دارویی ،ع رسااازی و پزشااکی کشاات میشااود ( .)Afkar & Zand 2020گونههای جنآ
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 Menthaبواس ه اسانآ ارزشمندی که دارند ،در بیشتر مناطق دنیا اهمیت اقتصادی باالیی دارند .اسانآ نعناﺀ فلفلی نیز بهعنوان
جزئی از محصوالت غذایی و رایشی بهداشتی بهطورگسترده استفاده می شود .عالوه بر این دارای خواص دارویی متعددی است که
منبع غنی ازمتابولیتهای ثانویه و مواد مؤثره اساااس ای بس ایاری از داروها هسااتند ( .)Mahendran &Rahman 2020رشااد و
عملکرد گیاهان در سرا سر جهان تو سط تنشهای محی ی زنده و غیرزنده متعدد محدود میگردد که با تأثیر بر سنتز متابولیتهای
ثانویه ارزش مح صول نها را تغییر میدهند ( .)Gull et al. 2019; Saijo & Loo 2020رزمارینیک ا سید یکی از مهمترین
ترکیبات ضاادساارطانی بوده که در اکثر گیاهان تیره نعناع از جمله نعناع فلفلی به میزان هفت میلیگرم در گرم وزن خشااک یافت
می شود .رزمارینیک ا سید جزء ترکیبات فنلی بوده و یک ا ستر از کافئیک ا سید و -4 ،3دی-هیدروفیل الکتیک ا سید ا ست که در
گیاهان از طریق م سیر بیو سنتزی فنیل پروپانوئید تولید می شود .ا سید مینههای تیروزین و فنیل النین ،سوب ستراهای این م سیر
بیوسنتزی بوده و نزیمهای تیروزین مینوترانسفراز و فنیل النین مینو لیاز نزیمهای ابتدایی کاتالیزکننده این مسیر میباشند و در
نهایت نزیمهای سینامیک ا سید هیدروک سیالز ( ،)C4Hهیدروک سی فنیل پیروات ردوکتاز ( )HPPRو رزمارینیک ا سید سینتاز
( )Rastegari, et al, 2019منجر به سنتز رزمارینیک ا سید می شوند ( شکل  .)1با توجه به ارزش دارویی این ترکیب و افزایش
تقا ضا در صنعت دارو سازی از یک طرب و پیچیده و هزینه بر بودن سنتز رزمارینیک ا سید بهطور م صنوعی از طرب دیگر ،یافتن
راهکاری برای افزایش س ش سنتز ن در گیاه ب سیار حائز اهمیت خواهد بود که این امر م ستلزم افزایش گاهی ن سبت عوامل موثر
در تغییر س ش بیان ونهای دخیل در فر یندهای بیوسنتز رزمارینیک اسید میباشد ( Adham, 2015; Mosleh Arani et al.

.)2015
تنش شااوری یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده در مناطق خشااک و نیمهخشااک اساات که کیفیت و عملکرد محصااوالت
ک شاورزی را از طریق افزایش ف شار ا سمزی محلول خاك ،کاهش ب قابل ا ستفاده گیاه ،سمیت برخی عنا صر مانند سدیم و کلر،
برهم زدن تعادل در جذب عناصاار ضااروری و تنش اکساایداتیو تحت تأثیر قرار میدهد .گیاهان از طریق فر یندهای فیزیولوویکی،
بیوشاایمیایی و همچنین ساالولی و مولکولی بس ایار متفاوت و پیچیده به این تنش پاسااخ داده و خود را با شاارایط محی ی من بق و
یامتحمل میسازند (.)Amini Hajiabadi et al. 2021, Mosleh Arani et al. 2018; Mosleh Arani et al. 2011
تنش گرما بهطور قابل توجهی س ش کل ا سیدهای فنلی ،ظرفیت کل نتی اک سیدانی ،ا سید رزمارینیک و فنلهای محلول در
 ،Mentha spicataرا کاهش داد ( .)Fletcher et al. 2005در بررساای تاثیر تنش شااوری و گرما بر ویژگیهای رشاادی و
بیو شیمی و مولکولی گیاه گوجه فرنگی ن شان داده شد که جذب و انتقال سدیم و پتا سیم ،بیان ون و نزیمهای مرتبط ،در ترکیب
این دو تنش نساابت به زمانی که نها بهصااورت جداگانه بهکار میرود متفاوت بود ( .)Rivero et al. 2014تغییرات س ا ش بیان
ون¬های مسیر سنتز رزمارینیک اسید تحت تیمار تنشهای غیرزیستی ،در م العات مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است .افزایش
س ش بیان ون سینامیک اسید هیدروکسیالز ( )C4Hدر  Carthamus tinctoriusتحت تیمار تنش شوری ،زخم و سالیسیلیک
اسااید در  6ساااعت بعد از اعمال تیمار و روند افزایشاای ساا ش بیان ون  C4Hدر بافتهای مختلف و در مراحل مختلف رشااد در
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 Hibiscus cannabinusتحت تنشهای زخم ،شااوری ،ساارما ،H2O2 ،اساید بسایزیک و اساید سااالیساایلیک مشاااهده شااد
( .)Sadeghi et al. 2013در م العهای دیگر بیان سیزده ون درگیر در بیو سنتز پلی فنول در غدههای پنج رقم سیب زمینی پآ
از قرار گرفتن در معرض خ شک سالی برر سی شد .نتایج ن شان داد که تغییرات در س ش بیان ون در اثر خ شک سالی ب سیار به رقم
بستگی داشت و در ارقام مقاوم بیان باالتری از ون مشاهده شد ( .)André et al. 2009بسیاری از زمینهای کشاورزی در مناطق
خشک و نیمه خشک تحت تأثیر شوری قرار دارند .در این مناطق تأثیر تنش شوری همزمان با تنش حرارت تشدید میشود .به دلیل
اهمیت دارویی و کاربردهای صنعتی رزمارینیک اسید ،بررسی و به دست وردن بهترین شرایط محیط کشت که بتواند منجر به تولید
گیاهی با بی شترین میزان رزمارینیک ا سید گردد از مهمترین اهداب در تحقیقات مربوط به ک شت گیاهان دارویی مانند نعناﺀ فلفلی
میباشد .با توجه به اینکه پاسخ گیاه نعناﺀ فلفلی به ترکیب همزمان تنش شوری و گرمایی مورد م العه قرار نگرفته است ،بهعالوه،
در اواخر دهه  80میالدی م العات و بررسی های به عمل مده روشن نمود که مکانیسمهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای
ونتیکی (مشااتمل بر همانندسااازی  ،DNAرونویساای ،ترجمه و حتی نحوه تنظیم ونها) هسااتند ( Mohammadabadi and

 .)Tohidinejad 2017ماده ونتیکی یک سلول دارای تعداد زیادی ون می باشد که هیچ گاه به طور همزمان بیان نمی شوند و در
یک زمان خاص فقط تعداد کمی از نها بیان شاااده و پروتئین یا نزیم مورد نیاز سااالول را تولید مینمایند ( Arabpour et al.

 .)2021; Mosleh Arany et al. 2008نیاز به بیان ون توسط محی ی که در ن رشد میکند کنترل میشود و در صورت عدم
نیاز به فر ورده ون ،ن ون به صااورت خاموش و غیرفعال باقی خواهد ماند ( .)Mohammadabadi 2020ساااز و کار بیان ون
اولین بار در باکتری  E.coliکشااف شااد ( .)Mohammadabadi et al. 2021بیان ون های یوکاریوتی تحت کنترل موقت و
چندبعدی می باشااد ( .)Masoudzadeh et al. 2020تنها یک مجموعه نساابتاک کوچک از تمام ونوم در هر یک از انواع بافت ها
بیان می شود و نیز بیان ونها به مرحله نمو بستگی دارد ( .)Mohammadabadi et al. 2018بنابراین ،بیان ون در یوکاریوتها
برای هر بافت اخت صا صی ا ست ( .)Shahsavari et al. 2021همچنین مقدار مح صوالت ون که در همان بافت و نیز در سایر
بافت¬هایی که ن مح صول را می سازند ،ساخته شده سبب تنظیم بیان ن ون می شود ( .)Mohammadabadi 2021یکی از
اقدامات اساااساای م العه ونها و پروتئینهای مرتبط با صاافات اقتصااادی و م العه نها در ساا ش ساالولی یا کروموزومی اساات
( .)Mohammadabadi and Soflaei 2020لذا این تحقیق با هدب بررس ای میزان تغییرات رزمارینیک اس اید و بیان ونهای
درگیر در بیوسنتز ن در گیاه نعناﺀ فلفلی تحت تأثیر تنش شوری و حرارتی انجام شد.

مواد و روشها
تنشهای شوووری وگرمایی :تکثیر نعناﺀ فلفلی از طریق ریزمهایی با ق ر و اندازه مساااوی انجام شااد .تعداد  36گلدان
پالسااتیکی به ق ر  25و ارتفاع  30سااانتیمتر تهیه و جهت سااهولت خروز زه ب مقداری ساانر ریزه در ته هر گلدان ریخته و با
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مخلوطی از خاك باغچه ،ما سه ،کود دامی به ترتیب به ن سبت  1:1:1پر شد .نهالهای سالم و هم اندازه در گلخانه با شرایط 16
ساعت نور و  8ساعت تاریکی ،دمای  25±2درجه سانتیگراد و رطوبت  60درصد نگهداری شدند ( .)Gowton et al. 2020پآ
از رشااد نهالهای نعناﺀ فلفلی تا ارتفاع  18-20سااانتیمتر و  10-15برگی ،تنش شااوری در دو سا ش  60و  120میلیموالر کلرید
ساادیم ( ب بیاری با شااوری  0میلی موالر بهعنوان شاااهد) و تنش گرمایی در دمای  35درجه سااانتیگراد ( 25درجه سااانتیگراد
بهعنوان شاهد) اعمال شد .جهت جلوگیری از شوك به گیاهان ،تنش شوری به صورت تدریجی تا ر سیدن به دوزهای مورد نظر
انجام شد .بیاری گلدانها با  200میلیلیتر از محلولهای مختلف کلرید سدیم و یا ب بیاری بهصورت یک درمیان انجام شد.

شکل  .1بیوسنتز رزمارینیک اسید
Figure 1. Rosmarinic acid biosynthesis

برای تنش حرارتی ،گلدانها در اتاقک کشاات با دمای  35درجه سااانتیگراد قرار داده شاادند و گلدانهای شاااهد در دمای 25
درجه ساااانتیگراد قرار گرفت .نمونههایی از برگ گیاهچههای نعناﺀ فلفلی در بازههای زمانی  48 ،24و  72سااااعت بعد از اعمال
تیمارها تهیه شدند و بهمنظور اندازهگیری میزان رزمارینیک اسید و بیان ونهای سینامیک اسید هیدروکسیالز) ، (C4Hهیدروکسی
فنیل پیروات ردوکتاز ) (HPPRو رزمارینیک ا سید سینتاز ) (RASدر دمای  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند ( & Wyse

.)Netto 2011
اندازهگیری رزمارینیک اسوو ید :جهت اندازهگیری مقدار رزمارینیک اسااا ید ،نمونه های برگ به زمایشاااگاه تحقیقاتی
پژوه شکده گیاهان و مواد اولیه دارویی (دان شگاه شهید به شتی) ار سال شد .در ابتدا غلظتهای یک ،شش 120 ،60 ،30 ،و 240
میلیگرم بر لیتر از رزمارینیک اسید در حالل استونیتریل تهیه شد و با تزریق مستقیم  20میکرولیتر از ن به دستگاه کروماتوگرافی
مایع با کار یی باال (مدل  1100اجیلنت ،مجهز به پمپ گرادیان چهار حاللی ،با دتکتور فوتودیوداری ،ستون 30 ، C18سانتیمتری)
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زمان بازداری و س ش زیر پیک نها م شخص شد و منحنی و معادله کالیبرا سیون به د ست مد .نمونه¬های بافت برگ در ح ضور
نیتروون مایع پودر شدند .به  0/1گرم بافت پودر شده دو میلیلیتر اسید استیک  %1افزوده و به دستگاه اولتراسونیک (یوروندا ،ایتالیا)
منتقل شااد .ساامآ نمونهها در  10000 rpmبه مدت پنج دقیقه سااانتریفیوو شااده و  20میکرولیتر از فاز باالیی بعد از گذراندن از
فیلتر به دستگاه  HPLCتزریق شد .س ش زیر پیک کروماتوگرامهای نمونههای برگ محاسبه و در معادله کالیبراسیون قرار گرفت
و غلظت رزمارینیک اسید در نمونه¬های برگ بر حسب  µg /mg DWمحاسبه شد(Adham 2015).

طراحی آغازگرها :طراحی غازگرهای ون هایسااینامیک اس اید هیدروکساایالز ( ،)C4Hهیدروکساای فنیل پیروات ردوکتاز
( ، )HPPRاکت ین ( )Actinو ون رزمااار ینیااک اسااایااد سااا ینتاااز ( )RASبااا اساااتفاااده از نرم افزار نالین Oligo

) (www.oligoarchitect.comانجام شد (جدول  .)1دمای ات صال غازگرها در واکنش  PCRبه روش گرادیانت مورد ارزیابی
قرار گرفت و عملکرد همه غازگرها در دمای اتصال  60درجه سانتیگراد بهینه شد.

جدول  .1توالی آغازگرهای مورد استفاده در واکنش qPCR
Table 1. Oligonucleotide primer pairs used for qPCR

نام ون

توالی ()5.......3

name Gene

) 'primer Sequence (5'………3

HPPR

C4H

RAS

Actin

F

GGTTTCCAACACGCCCGATG

R

CCCACTCTTTTGCCACTGAACT

TGCCGTTCTTCACCAACAAGGTC F
R

CCGCCTCAACACGATCCCAT

TTAGGCGTGGCAAACGAGCACCA F
CTGGTACTCGGAGTGGTTGAACT R
F

CAAAGAGAAGCTGGCCTACAT

R

CAGCTCCGATAGTGATGACCT

طول ق عه ()bp

شماره دسترسی

Amplicon size

Accession

)(bp

number

168

MG893899.1

125

MH208308.2

177

--

122

KR082011.1

ا ستخراج  RNAو سنتز  :cDNAاسااتخراز  RNAبا اسااتفاده از کیت ( BioFACT™ Total RNA Prepکره
جنوبی) م ابق د ستور العمل ارائه شده تو سط سازنده انجام شد .کیفیت و کمیت مح صول ا ستخراز  RNAبا ا ستفاده از د ستگاه
نانودراپ مشخص شد .به منظور حذب  ،DNAپنج میکروگرم  RNAاستخراز شده با یک میکرولیتر نزیم (DNase )20u/μL

 Iدر  37درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه تیمار شد و سمآ به همراه یک میکرولیتر ( EDTA )50 mMبه مدت  10دقیقه در
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 65درجه سانتیگراد انکوبه شد .سنتز  cDNAبا ا ستفاده از کیت  BioFACT™ RT Seriesم ابق د ستور العمل ارائه شده
تو سط سازنده انجام شد .پنج میکروگرم  RNAبه همراه  50 μMغازگر ( Oligodt )18به مدت  5دقیقه در  65درجه سانتیگراد
انکوبه شد و سمآ در حضور  u/μL 200نزیم  M-MLV reverse transcriptaseو  mM 10مخلوط  ،dNTPبه مدت 60
دقیقه در  42درجه سانتیگراد به  cDNAسنتز شد (.)Mobasseri et al. 2020
واکنش  :Real-time PCRواکنش  qPCRبا ا ستفاده از مخلوط BIOFACT™ 2X Real-Time PCR Maste

( Mix )For SYBR Green Iو در دستگاه  Applied Biosystems StepOne™ Real-time PCR Systemم ابق
د ستور العمل ارائه شده تو سط سازنده انجام شد .مخلوط واکنش در حجم نهایی  20میکرولیتر شامل (،cDNA )200 ng/μL
 0.25 μMاز هر کدام از غازگرها 10 ،میکرولیتر  PCR Maste Mixو ب دو بار تق یر استریل ،ماده شد .برنامه دمایی واکنش
به صورت زیر انجام شد :وا سر شت اولیه  95درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه 45 ،سیکل شامل  95درجه سانتیگراد به مدت 15
ثانیه 60 ،درجه سااانتیگراد به مدت  25ثانیه و  72درجه سااانتیگراد به مدت  35ثانیه .پآ از اتمام واکنش ،چرخه ستانه ( )Ctکه
نمایانگر تعداد نسخههای اولیه  mRNAو میزان بیان ون است ،با استفاده از نرمافزار  StepOne v. 2.3برای هر یک از نمونهها
تعیین شد .بهمنظور ارزیابی تغییرات بیان ونها در نمونههای  ،cDNAاز روش ( Ct )ΔΔCtاسااتفاده شااد .نرمالسااازی دادههای
بیان ون با استفاده از دادههای ون کنترل داخلی انجام شد (.)Tehrani et al. 2020
تجزیه و تحلیل آماری :تمامی زمای شات در قالب طرح کامالک ت صادفی بر مبنای فاکتوریل در سه تکرار انجام شد.
تجزیه و تحلیل واریانآ دادهها با اساتفاده از زمون نووای ساه طرفه و مقایساه میانگین دادهها با اساتفاده از زمون دانکن در نرم
افزار  SPSS v. 26انجام شد (.)Moghaddam et al. 2019

نتایج و بحث
مقایسووه میانگین تغییرات س و ح رزمارینیک اس وید :نتایج مقایسااه میانگین تغییرات ساا ش رزمارینیک اسااید در
گیاهچههای نعناﺀ فلفلی نشان داد که با افزایش س ش شوری میزان رزمارینیک اسید بهطور معنیداری کاهش یافت (شکل .)2تیمار
دمایی بهتنهایی نیز باعث کاهش معنیدار رزمارینیک اسااید شااد .در دمای  25درجه سااانتیگراد با افزایش ساا ش شااوری میزان
رزمارینیک اسید کاهش قابل توجهی نسبت به شاهد نشان داد که این روند با گذشت زمان تشدید شد بهطوریکه در  72ساعت بعد
از تیمار در س ش شوری  60میلی موالر به پایین ترین س ش خود ر سید .این روند در س ش شوری  120میلیموالر نیز با کاهش
 10/98برابری نسبت به شاهد در  24ساعت اول مواجه شد .دمای  35درجه سانتیگراد بهتنهایی ،میزان رزمارینیک اسید را در طی
 24ساعت اول نسبت به دمای  25درجه سانتیگراد کاهش داد و در  48ساعت این کاهش بیشتر ( 2/64برابری) شد اما مقدار ن در
 72ساااعت نساابت به زمان  24ساااعت مجدداک افزایش یافت .در دمای  35درجه سااانتیگراد نیز با افزایش ساا ش شااوری میزان
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رزمارینیک ا سید کاهش قابل توجهی ن سبت به شاهد ن شان داد که این روند با گذ شت زمان در شوری  60میلیموالر ت شدید شد.
مقدار رزمارینیک اسید در دمای  35درجه سانتیگراد در هر دو س ش شوری بهطور معنیداری نسبت به منتاظرهای خود در دمای 25
درجه سانتیگراد بیشتر بود.
جدول  .2تجزیه واریانس میزان رزمارینیک اسید در گیاه نعناﺀ فلفلی تحت تنش¬های شوری و گرمایی
Table 2. Analysis of variance of the rosmarinic acid characteristics in peppermint under
salinity and heat stresses.

میانگین مربعات
منابع تغییرات Source of variation

دما (الف)

Means of square

درجه آزادی df

رزمارینیک اسید rosmarinic acid

)Temperature (A

1

**15.585

شوری (ب)

)Salinity (B

2

**804.830

زمان (ز)

)Time (C

2

**90.424

2

**90.923

2

**4.357

4

**50.012

الف × ب × ز Interaction A×B×C

4

**18.594

Error

36

0.037

الف × ب
الف × ز
ب×ز

خ ا

Interaction A×B
Interaction A×C
Interaction B×C

ضریب تغییرات C.V.%

0.0062

** * ،و  nsبه ترتیب معنیدار در س ح یک درصد و پنج درصد و غیر معنیدار.
**, *, ns, Significant at P≤0.01, significant at P≤0.05, non-significant respectively.

مقایسه تیمارهای متناطر شوری بین دو دمای  25و  35درجه سانتیگراد نشان داد که میزان رزمارینیک اسید در تنش دمایی
باالتر بود .هیچ تحقیقی در مورد تاثیر همزمان گرما و شوری بر روی گیاه نعناﺀ فلفلی انجام نشده است ولی در تحقیقی که دو تنش
گرما و خشکی بر روی این گیاه بررسی شد نشان داده شد که این دو تنش بهتنهایی یا در ترکیب با هم باعث کاهش مقدار ترکیبات
فنلی (مانند ا سید رزمارینیک ،کافییک ،کوماریک و فرولیک) شد .این مواد بدلیل خا صیت نتیاک سیدانی و خواص ضد سرطانی از
اهمیت بسااازایی برخوردارند ( .)Alhaithloul et al. 2019مشاااابه با م العه حاضااار کاهش مقدار رزمارینیک اساااید در گیاه
 Mentha spicataتحت تنش گرمایی بدساات مد ( .)Fletcher et al. 2005کاهش مقدار رزمارینیک اساید تحت تاثیر تنش
گرمایی ممکن ا ست بهدلیل کاهش بیو سنتز رزمارینیک ا سید و دیگری ممکن ا ست بدلیل فر یند تخریب سریع ن با شد .م سیر
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بیوسنتزی اسید رزمارینیک با استفاده از سوسمانسیون سلولی  Coleus blumeiقبال مشخص شده است ( .)Petersen 1997از
نظر نزیمی ،رزمارینیک ا سید از ا سیدهای مینه ال -فنیل النین و ال-تیروزین سنتز می شود .در چرخه بیو سنتز ا سید رزمارینیک
ا سید ،در اثر کاتالیز دو ماده کوماریول – CoAو -4-3دی هیدروک سی فنیل الکتیک ا سید ماده پی شتاز رزمارینیک ا سید یعنی -4
کوماریل-4-هیدروک سی فنیل الکتات ساخته می شود .م العات نزیمی برای کاتالیز این فر یند ،نزیم سیتوکروم  P450را (در دو
موقعیت  -3هیدروکسیالز و ' 3هیدروکسیالز) برای هیدرولیز این پیشتاز و تشکیل اسید رزمارینیک پیشنهاد میکند .م العات نشان
می¬دهد که ' 3هیدروکسیالز نسبت به دمای باالتر از  25درجه سانتیگراد حساس بوده در حالی که  3هیدروکسیالز نسبت به این
دما حساس نیست .بنابراین کاهش مقدار ا سید رزمارینیک در دمای  35درجه سانتیگراد در نعناﺀ فلفلی میتواند به غیر فعال شدن
این نزیم در دمای باال مرتبط با شد .مورد دیگری که ممکن تنش دمایی ایجاد کند این ا ست که رقابت بین واکنشهای مختلف را
زیاد کند .برای مثال  -4هیدروک سی فنیل پیروات میتواند به هوموونی سات که پی شتاز ماده ب سیار مهم پرینیلکینون ا ست تبدیل
شود .پرینیلکینون مادهای که در بافت گیاهان برای مقابله با رادیکالهای زاد حاصل از تنشهای محی ی مانند گرما تولید میشود.
وقتی تنش گرمایی برای گیاه ایجاد شااود تقاضااا برای این ماده برای مقابله با رادیکالهای زاد افزایش مییابد و در نتیجه افزایش
تولید هوموونیستات و در نتیجه کاهش هیدروکسی فنیل پیروات (برای تولید رزمارینیک اسید) را بههمراه خواهد داشت .در پژوهشی،
بررسااای اثر تنش شاااوری بر گیاه  ،Salvia officinalisکاهش چشااامگیر رزمارینیک اساااید و مهار رشاااد گیاه را نشاااان داد
( )Todorova et al. 2020کااه بااا نتااایج این پژوهش م ااابقاات دارد .در م ااالعااهای دیگر نیز گزارش کردنااد کااه در
 Dracocephalum moldavicaت حت تنش حرارت ،تغییرات اسااا ید رزمارین یک و محتوای فنلی کل ت حت تأثیر تنش دما،
افزایشی را نشان ندادند (.)Khaleghnezhad et al. 2019
تجزیه واریانس تغییرات سوو ح بیان ژن ها :نتایج تجزیه واریانآ ارزیابی تغییرات سااا ش بیان ون های دخیل در
بیوساانتز رزمارینیک اسااید (جدول )3نشااان داد که فاکتورهای حرارت ،شااوری و زمان و اثر متقابل نها تاثیر معناداری بر تغییرات
س ا ش بیان ونهای  HPPR ،C4Hو  RASدر س ا ش یک درصااد دارند ( .)P ≤ 0/01باالترین و پایینترین ضااریب تغییرات به
ترتیب در ونهای  RASبا  % 0/0016و  HPPRبا  % 0/005مشاهده شد.
مقایسه میانگین تغییرات س ح بیان ژن  :C4Hتغییرات س ش بیان ون  C4Hدر گیاهچههای نعناﺀ فلفلی (شکل )3
در دمای  25درجه سانتیگراد در س وح شوری  60و  120میلی موالر ،در  24ساعت اول افزایش قابل توجهی نسبت به س ش شاهد
نشان داد (به ترتیب  4/1و  3/6برابر) ،که با گذشت زمان از میزان بیان ون کاسته شد .در دمای  35درجه سانتیگراد در س ش شوری
شاهد ،افزایش معناداری در س ش بیان در مقای سه با  25درجه سانتیگراد م شاهده شد ( 2/8برابر) .در این دما نیز با اعمال س وح
شوری  60و  120میلی موالر ،در  24ساعت اول افزایش معناداری در س ش بیان ون نسبت به س ش شاهد دیده شد (به ترتیب 3/9
و  4/8برابر).
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 دادهها. تاثیر متقابل تنشهای شوری و گرمایی بر مقدار رزمارینیک اسید در گیاهچههای نعناﺀ فلفلی.2 شکل
. استP>0/05  بیانگر عدم اختالف معنیدار در س ح، حروف یکسان. استSE±  تکرار3 میانگین
Figure 2. Interaction effects of salinity and heat stresses on the amounts of Rosmarinic acid
in peppermint seedling. Data averaged 3 replicates ±SE. The same letters indicate no
significant difference at the level of P <0.05.

. تجزیه واریانس تغییرات س ح بیان ژنها در گیاه نعناﺀ فلفلی تحت تنشهای شوری و گرمایی.3 جدول
Table 3. Analysis of variance of the relative expression level of genes in peppermint under
salinity and heat stresses.
Means of square میانگین مربعات

df درجه آزادی

Source of variation منابع تغییرات

RAS

C4H

HPPR

2.063**

1.688**

0.704**

1

1.104**

1.604**

0.474**

2

Salinity (B)

)شوری (ب

1.174**

0.590**

0.190**

2

Time (C)

)زمان (ز

0.277**

0.108**

0.065**

4

Interaction A×B×C الف × ب × ز

0.030

0.020

0.011

36

0.0016

0.0008

0.0005

)دما (الف

Temperature (A)

Error

خ ا

C.V.% ضریب تغییرات

. به ترتیب معنیدار در س ح یک درصد و پنج درصد و غیر معنیدارns  * و،**
**, *, ns, Significant at P≤0.01, significant at P≤0.05, non-significant respectively.
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مقایسووه میانگین تغییرات سوو ح بیان ژن  :HPPRنتایج مقایساااه میانگین تغییرات سااا ش بیان ون  HPPRدر
گیاهچههای نعناﺀ فلفلی (شکل )4نشان داد که با اعمال س وح شوری  60و  120میلیموالر و همچنین افزایش حرارت تا  35درجه
سانتیگراد ،در  24ساعت اول ،افزایش معناداری در تغییرات س ش بیان ون  HPPRدر گیاهچههای نعناﺀ قابل مشاهده است که با
گذشت زمان از اعمال تیمار ،این روند کاهش مییابد.
C4H
48 hr
72 hr

b

b
bc

b

b

bc
cd
ef

def

de

de
f ef

f

120 mM

60 mM

g g g

120 mM

60 mM

Control

35˚C

Relative level of gene expression

24 hr

a

2.4
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Control

25˚C

شووکل  .3تاثیر متقابل تنش های شوووری و گرمایی بر بیان ژن  C4Hدر گیاهچه های نعناﺀ فلفلی .داده ها
میانگین  3تکرار  SE±است .حروف یکسان ،بیانگر عدم اختالف معنیدار در س ح  P>0/05است.
Figure 3. Interaction effects of salinity and heat stresses on the C4H gene expression in
peppermint seedling. Data averaged 3 replicates ±SE. The same letters indicate no
significant.

مقایسووه میانگین تغییرات سوو ح بیان ژن  :RASنتایج تغییرات ساا ش بیان ون  RASدر گیاهچههای نعناﺀ فلفلی
(شکل  )5تحت تیمار س وح شوری  60و  120میلیموالر در دمای  25درجه سانتیگراد نشان داد که س ش بیان ون با اعمال شوری
و گذ شت زمان بعد از تیمار ،کاهش معناداری در مقای سه با س ش شوری شاهد دارد .در دمای  35درجه سانتیگراد نیز کاهش بیان
ون در مقایسه با نمونههای مشابه در  25درجه سانتیگراد ،معنادار بود و با گذ شت زمان نیز بیان ون کاهش بیشتری نشان میدهد.
رزمارینیک ا سید به عنوان یک ترکیب دفاعی می تواند سیبهای اکسیداتیو را کاهش دهد و از مرگ سلولی نا شی از رادیکالهای
زاد جلوگیری کند .م العات بیوونتیک 1و مولکولی در گیاهان  Menthaو  Coleus blumeiیک مسااایر بیوسااانتز را پیشااانهاد
میکند که در ن رزمارینیک ا سید از ا ستر -3،4هیدروک سی-فنیل الکتیک ا سید و  ،4-Cumaryl-CoAبا کنترل بیان ونهای
 HPPR ،C4Hو  RASساخته میشود.

Biogenetic
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HPPR

2
a

b
c

c

1.5
de
1

de

f ef

d
f

cd cd

24 hr
48 hr
72 hr

f f f

i i i
0.5
0
Control

60 mM
25˚C

120 mM

Control

60 mM
35˚C

120 mM

 دادهها. در گیاهچههای نعناﺀ فلفلیHPPR  تاثیر متقابل تنشهای شوری و گرمایی بر بیان ژن.4شکل
. استP>0/05  بیانگر عدم اختالف معنیدار در س ح، حروف یکسان. استSE±  تکرار3 میانگین
Figure 4. Interaction effects of salinity and heat stresses on the HPPR gene expression in
peppermint seedling. Data averaged 3 replicates ±SE. The same letters indicate no
significant.
RAS

Relative level of gene expression

3.2
2.8
2.4

24 hr
a

ab

48 hr

ab

2

72 hr

b
c

c

1.6

c
d

1.2

d

d

0.8

d

e
f

fg f

g g

f

0.4
0
Control

60 mM

120 mM

Control

25˚C

60 mM

120 mM

35˚C

 دادهها میانگین. در گیاهچههای نعناﺀ فلفلیRAS  تاثیر متقابل تنشهای شوری و گرمایی بر بیان ژن.5 شکل
. استP>0/05  بیانگر عدم اختالف معنیدار در س ح، حروف یکسان. استSE±  تکرار3
Figure 5. Interaction effects of salinity and heat stresses on the RAS gene expression in
peppermint seedling. Data averaged 3 replicates ±SE. The same letters indicate no
significant.
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در ارزیابی در  Dracocephalum tanguticumن شان داده شد که  22ون شامل چهار ون  ،PALسه ون ،C4H
پنج ون  ،4CLساه ون  ،TATدو ون  HPPRو پنج ون  RASدر بیوسانتز رزمارینیک اساید دخیل هساتند (.)Li et al. 2017
تغییرات س ش بیان ونهای م سیر سنتز رزمارینیک ا سید تحت تیمار تنشهای غیرزی ستی ،در م العات مختلفی مورد ارزیابی قرار
گرفته است .افزایش س ش بیان ون  C4Hدر  Carthamus tinctoriusتحت تیمار تنش شوری ،زخم و سالیسیلیک اسید در 6
ساااعت بعد از اعمال تیمار و روند افزایشاای س ا ش بیان ون  C4Hدر بافتهای مختلف و در مراحل مختلف رشااد در Hibiscus
 cannabinusتحت تنشهای زخم ،شوری ،سرما ،H2O2 ،اسید بسیزیک و اسید سالیسیلیک مشاهده شد ( Sadeghi et al.

 .)2013در م العهای دیگر بیان ساایزده ون درگیر در بیوساانتز پلیفنول در غدههای پنج رقم ساایب زمینی پآ از قرار گرفتن در
معرض خشکسالی بررسی شد .نتایج نشان داد که تغییرات در س ش بیان ون به رقم بستگی داشت و در ارقام مقاوم بیان باالتری از
ون مشاااهده شااد ( .)André et al. 2009در پژوهش دیگر مشاااهده شااد که رونویساای  C4Hدر  Ginkgo bilobaتوسااط
تیمارهای  ،UV-Bسرما ،ا سید سالی سیلیک و ا سید ب سیزیک افزایش یافت ،که ن شاندهنده نقش احتمالی  C4Hدر پا سخ به
استرسها و سیگنال هورمونی است (.)Cheng et al. 2018
پآ از اعمال تنش شااوری ،مساایر فنیل پروپانوئید 2به ساارعت فعال میشااود .مساایر فنیل پروپانوئید یکی از اصاالیترین
م سیرهای گیاهی برای بیو سنتز متابولیتهای ثانویه ا ست .تخمین زده می شود که  20در صد کربن تثبیت شده در فر یند فتو سنتز
م ستقیماک در این م سیر به کار میرود .ترکیبات فنلی به طور طبیعی در سلولها سنتز می شوند ،با این حال ا سترسهای بیولوویکی
میزان سنتز نها را تغییر میدهد .در حقیقت ،تغییر در فعالیتهای نزیمهای سنتز یا تجزیه کننده این محصوالت بر مقدار نها در
سلول تأثیر میگذارد .فعالیت مسیر فنیل پروپانوئید برای محافظت از گیاه در برابر صدمات ناشی از تنش بسیار مهم است .سینامات
-4هیدروکسیالز )C4H( 3یکی از نزیمهای اصلی در مسیر فنیل پروپانوئید است که مرحله دوم مسیر را در تبدیل ترانآ

سینامات4

به کومارات 5کاتالیز میکند C4H .ع ضوی از خانواده پروتئین سیتوکروم  6P450ا ست و مونواک سیژنا سیون 7انواع گ ستردهای از
ب سترها را کاتالیز میکند که در م سیر سنتز رزمارینیک ا سید و یا سنتز لیگنین 8منجر به شکلگیری فر یندهای دفاعی می شود.
دیواره سلولهای گیاهی در درجه اول از لیگنین ت شکیل شده ا ست که عملکردهای پ شتیبانی مکانیکی ،انتقال ب و واکنشهای
ا ستر سی را انجام میدهد .بدیهی ا ست که فنلها در هنگام چالشهای زی ستی و غیرزی ستی در بع ضی از گیاهان به عنوان ضد
میکروب و نتی اکسیدان عمل میکنند .ارزیابی ویژگیها و س ش بیان ون  HPPRدر  Perilla frutescensنشان داده شد که
2

Phenylpropanoid
Cinnamate 4-hydroxylase
4
Trans-cinnamate
5
Coumarate
6
Cytochrome p450
7
Monooxygenation
8
Lignine
3
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تیمارهای  ،UV-Bاساید ساالیسایلیک و اساید بسایزیک افزایش بیان ون را تحریک میکنند ( .)Lu et al. 2014ارزیابی تاثیر
نانوذره  Fe2O3و تنش شوری بر تغییرات بیان ونهای دخیل در م سیر سنتز رزمارینیک ا سید در  Moldavian balmن شان
دهنده افزایش معنادار س ش رونوی سی ونهای  TAT ،PALو  RASبود .نزیم های درگیر در بیو سنتز فنیل پروپانوئید م ستقیماک به
عنوان عوامل دفاعی عمل نمیکنند .با این حال ،نها با فعال کردن مسااایرهای متابولیتهای ثانویه از گیاه محافظت میکنند .در
پژوهش حاضاار نیز تغییرات ساا ش بیان ونهای  HPPR ،C4Hو  RASدر گیاهچههای نعناﺀ فلفلی تحت تنشهای شااوری و
گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفت .تغییرات س ا ش بیان ونهای  C4Hو  HPPRبا اعمال س ا وح شااوری  60و  120میلی موالر و
همچنین افزایش حرارت تا  35درجه سانتیگراد ،در  24ساعت اول ،افزایش معناداری در گیاهچههای نعناﺀ نشان دادند که با گذشت
زمان از اعمال تیمار ،میزان بیان ون کاهش یافت .نتایج تغییرات سااا ش بیان ون  RASدر گیاهچههای نعناﺀ فلفلی تحت تیمار
س ا وح شااوری  60و  120میلی موالر و دمای  35درجه سااانتیگراد نشااان دهنده کاهش معنادار بیان ون در مقایسااه با نمونههای
کنترل بود و با گذشاات زمان نیز بیان ون کاهش بیشااتری نشااان داد .در پژوهشاای دیگر ،تنش شااوری باعث افزایش س ا ش بیان
ونهای  PALو  RASدر  Dracocephalum kotschyiگردید (.)Vafadar et al. 2019
نتیجهگیری :تنشهای شوری و گرمایی محدودیتی برای ک شت نعناﺀ فلفلی ه ستند .این عوامل بر روی فیزیولووی گیاه
تأثیر گذا شته و ر شد و عملکرد را کاهش میدهند .افزایش س ش بیان ونهای  C4Hو  HPPRدر م العه حا ضر تحت تنشهای
شاااوری و گرما در گیاهچه های نعناﺀ فلفلی و ت ابق نتایج با داده های م العات فوق ،نشاااان دهنده ایفای نقش این ون ها در
شکلگیری فر یندهای دفاعی در مهار ا سترس اک سیداتیو میبا شد .کاهش س ش بیان ون  RASدر گیاهچههای نعناﺀ تحت تنش
شوری و گرما و ت ابق ن با کاهش تجمع رزمارینیک ا سید در گیاهان تحت تنش میتواند باعث افزایش ح سا سیت گیاه به تنش
شود .چنین میتوان ا ستنباط کرد که ترکیبات -4هیدروک سی فنیل-الکتیک ا سید و -4هیدروک سی سینامیل CoA-در م سیرهای
دیگری از بیوسنتز فنیل پروپانوئید مانند بیوسنتز لیگنین شرکت میکنند و شکلگیری مکانسیم دفاعی گیاه در برابر تنش از مسیری
غیر از رزمارینیک اسید انجام میپذیرد.
سپاسگزاری :از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه یزد به خاطر همکاری در اجرای پژوهش حاضر سماسگزاری میشود.
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