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چکیده
 ،Linum album Ky. ex Boiss.يکي از گونههای انحصاری در ايران است که ترکيبهای ليگناني مهمي را ازجمله
پودوفيلوتوکسين ( )PTOXتوليد ميکند .اين ترکيب پيشساز سه نوع داروی مهم ضدسرطان به نامهای تنيپوسايد ،اتوپوسايد و
اتوپوفوز ميباشد .سنتز شيميايي اين ترکيبها بسيار پيچيده است و از نظر تجاری توليد آن مقرون بهصرفه نيست .در افزايش سنتز
پودوفيلوتوکسين از راهبردهای گوناگوني مانند تغيير رژيم غذايي ،بکار بردن اليسيتور ،مهندسي ژنتيک و غيره استفاده ميشود.
بهينهسازی محيط کشت يکي از راهبردهای مهم در افزايش متابوليتهای ثانويه در کشت سلولي است .با توجه به اهميت زياد
پودوفيلوتوکسين بهعنوان ترکيب پيشساز سه نوع داروی مهم ضدسرطان ،در اين تحقيق تأثير نسبتهای مختلف آمونيوم و نيترات در
محيط کشت بر رشد سلولها و برخي متابوليتهای ثانويه ازجمله توليد پودوفيلوتوکسين و فعاليت آنزيم کليدی فنيلآالنين آمونيالياز
( )PALبررسي شد .ميزان رشد سلولها در نسبت  2:3نيترات به آمونيوم نسبت به تيمارهای ديگر افزايش معنيداری داشت .بيشترين
ميزان ترکيبهای فنلي و فالونوييدی در نمونه کنترل بدست آمد که کمترين ميزان وزن تر را داشت و بيشترين مقدار فالونول در نسبت
 2:3آمونيوم به نيترات مشاهده شد .بيشترين ميزان سنتز پودوفيلوتوکسين در نسبت  1:3آمونيوم به نيترات ايجاد شد .همچنين بيشترين
ميزان فعاليت آنزيم  PALبهترتيب در سه نمونه  2:3و  1:3نيترات به آمونيوم و  1:3آمونيوم به نيترات ايجاد شد .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت که تغيير ترکيب محيط کشت يک فاکتور مؤثر در افزايش سنتز متابوليتهای ثانويه در سلولهای  L. albumبود.
واژههای کلیدی :نيتروژن ،پودوفيلوتوکسين ،Linum album Ky. ex Boiss. ،کشت سلول ،ضدسرطان.

مقدمه
سرده  ،Linumاز خانواده  ،Linaceaeدارای  212گونهه
است که در سراسر جهان و در محدوده وسهي و متنهوعي از
زيستگاهها وجود دارد ( .)Kartal et al., 2004طبقههبنهدی
بهههينگونههههای جهههن  Linumاز طريهههق تفهههاوتههههای

مورفولههوژيکي ،سههيتولوژيکي و ويژگههيهههای بيوشههيميايي
صههورت مههيگيههرد .پودوفيلوتوکسههين ( )PTOXيکههي از
ترکيبهای ليگناني است کهه اولهين بهار از Podophyllum
 peltatumدر سال 3882جداسازی شد .دو گونه از جهن
 Podophyllumشهامل  P. hexandrumدر هنههد و نپههال و
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 P. peltatumدر آمريکهها منب ه تجههاری پودوفيلوتوکس هين
هسهههتند ( .)Stahelin & Wartburg, 1991تحقيقهههات
گستردهای برای يافتن گياهاني که دارای محتوی ليگناني باال
بوده و نيز از سرعت رشد خوبي برخوردار باشند ،انجام شهد
و نشان داده شد که خانواده  ،Linaceaeبهخصوص گونههای
 Linumمتعلق به گهروه  Syllinumاز مقهدار قابهلتهوجهي
پودوفيلوتوکسين برخوردارند و احتماالً منب مناسهبي بهرای
توليهههد ايهههن ترکيهههبهههها مهههيباشهههند (.)Fuss, 2003
پودوفيلوتوکسين در ميان ليگنانها به ايهن علهت کهه خهود
دارای خاصيت سلولکشي و ضدويروسي بسيار بااليي است
و در درمان تومورها و زگيلهای تناسلي به صورت موضهعي
مورد استفاده قرار مي گيرد و همينطهور پهيش سهازی بهرای
توليد سهه مهاده ضدسهرطان مههم بههنهامههای ،etoposide
)etoposide
 teniposideو phosphate( etopophose
ميباشد (Rojas-Sepúlveda et al., 2012؛ Yong et al.,
 ،)2009مورد توجه زيادی قرار گرفته است و به طور وسيعي
مورد استفاده قرار ميگيرد .از اين ليگنهان بهه علهت سهميت
سلولي بسيار بااليي که از خود نشان ميدهد ،به طور مستقيم
و سيستميک استفاده نميشود ،زيرا باعه مهر ارگانيسهم
زنده مي شود ،به همهين دليهل مشهتقات آن تغييهر در رژيهم
غذايي بهعنوان يک راهکار بيوتکنولوژيکي در افزايش سنتز
پودوفيلوتوکسين در کشت سلولي  L. albumمهورد اسهتفاده
قرار ميگيرند که در درمهان سهرطان ههای ريهه ،تخمهدان و
تومورهای مغزی مصرف مهيشهوند (Kumar et al., 2011؛
 .)Farkya et al., 2004بهرخالف پودوفيلوتوکسهين کهه از
طريق اتصال بهه دايمرههای توبهوليني و تشهکيل کمهپلک
پودوفيلوتوکسههين-دايمههر توبههولين باعهه جلههوگيری از
پليمريزاسيون دايمرهای آلفا و بتا و تخريب اسکلت سهلولي
ميشود ،ترکيب های ضدسرطاني مشتق از آن بها اتصهال بهه
آنههزيم توپههوايزومراز  ІІمههان از بههاز شههدن پههي  DNAو
جلوگيری از همانندسازی مولکول  DNAميشوند ( Farkya
 .)et al., 2004مهندسي مسيرهای متابوليتههای ثانويهه در
کشت سلول بهوسيله تغيير پارامترهای محيط کشت در جهت
بهينه سازی توليد متابوليت مورد نظر ازجمله راهبردهای مهم
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در اين تکنيک است .اين تغييرات شامل ايجاد تغيير در منبه
کربن (سوکروز) ،منب نيتروژن ،فيتوهورمون ها (کينتين ،نفتالن
استيک اسيد) و اسيديته محيط ميباشند .مثالً تغيير در منبه
نيتروژن ،هم مي تواند شامل تغيير در غلظت نيتهروژن کهل و
هم تغيير در نسبت های آمونيوم به نيتهرات در يهک غلظهت
يکسان باشد .کشت گياهان در شيشه ممکهن اسهت چنهدين
مزيت نسبت به جم آوری و کشت گياهان در مزرعه داشهته
باشد .در کشت بافت ميتوان متابوليتهايي مانند ليگنهانهها
را مستقل از فاکتورهايي مثل آب و هوا و شرايط جغرافيايي
توليد نمود ( .)Fuss, 2003همچنين کشهت سهلول ،سيسهتم
توليدی مشخص بها ذخهاير مسهتمر و کيفيهت يکنواخهت از
محصول را ارائه ميدهد .بهعالوه اينکه گياهان توليد شده در
سيستم کشت بافت ،عاری از هر گونه آلهودگي ميکروبهي و
قارچ هستند (.)Verpoorte et al., 2002
با توجه به اهميت قابلتوجه توليد پودوفيلوتوکسين
بهعنوان ترکيب پيشساز سه نوع داروی مهم ضدسرطان و
در عين حال تحقيقات کمي که متأسفانه در اين مورد انجام
شده است ،هدف از اين تحقيق ،بررسي تأثير نسبتهای
مختلف مناب نيتروژني در محيط کشت بر رشد سلولها و
برخي متابوليتهای ثانويه ازجمله توليد پودوفيلوتوکسين و
فعاليت آنزيم کليدی فنيل آالنين آمونيالياز ( )PALدر گياه
 L. albumبود.

مواد و روشها
محیط کشت کالوس
برای انجام آزمايشهای کشت سلول  ،L. albumاز
محيط کشت  )Murashige & Skoog, 1962( MSبا
هورمونهای نفتالين استيک اسيد  2/2ميليگرم بر ليتر و
کينتين  2/1ميليگرم بر ليتر استفاده شد.
تولید گیاهچههای عاری از آلودگی
بذرهای  L. albumاز منطقه سوهانک (،11 184 33 N
 )13° 1244 22ً Eتهران جم آوری شد و پ از شستشوی
سطحي با آب بهمدت  32دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم
°
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 %3قرار گرفتند .سپ  1بار با آب مقطر سترون آبکشي
شدند و به دنبال آن  32دقيقه در پراکسيد هيدروژن %1/1
قرار داده شدند .مجدداً  1بار با آب سترون شستشو شدند و
در مرحله آخر  3دقيقه در الکل  %12قرار گرفتند و با آب
مقطر سترون آبکشي شدند .بذرهای سترون بهمدت يک
ساعت در محلول  2/1گرم در ليتر جيبرلين ( Hasanloo et
 )al., 2008قرار گرفتند و بعد در محيط پايه  MSفاقد هر
گونه هورمون ،کشت داده شدند .بذرها مدت دو هفته در
دمای  21-12درجه سانتيگراد و دوره  31ساعت روشنايي
و  8ساعت تاريکي (فتوپريود) قرار گرفتند و گياهچههای
حاصل برای تشکيل کالوس استفاده شدند.
تکثیر جوانه و تولید کالوس
بهمنظور تکثير گياه ،بعد از جوانهزني بذرها در محيط
 ،MSبخش ساقه حاصل از بذرها بهصورت قطعاتي با
اندازههای يکسان جدا شدند و مجدداً از سمت قاعده در
محيط کشت  MSوارد شدند .با رشد قطعات جديد ،عمل
تکثير قطعات جداکشت ،هر  1هفته يکبار انجام شد .قطعات
يک سانتيمتری از اندام هوايي (ساقه همراه با بر )
گياهچهها بهطور يکسان تهيه شد و در هر ظرف پتری
حاوی محيط کشت جامد تعداد سه قطعه قرار داده شد.
جداکشتها بهمدت چهار هفته در فيتوترون در تاريکي قرار
داده شدند تا کالوس تشکيل شود.
منحنی رشد
بدست آوردن منحني رشد سلولها اين امکان را ميدهد
تا از چگونگي روند رشد و زنده بودن سلولهای L. album
در محيط کشت اطالع دقيقي حاصل شود تا بدانيم در چه
زماني بايد اين سلولها را تحت تيمار قرار داده و در چه
زماني آنها را از محيط برداشت کنيم .برای بدست آوردن
دوره رشد سلولهای  L. albumبهترتيب در روزهای ،1 ،2
 32 ،32و  31از دوره رشد سلول ،سلولها را بهوسيله قيف
بوخنر و دستگاه مکش برداشت کرده و آنها را وزن و بعد
منحني رشد سلولها تعيين شد.
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همگنسازی سلولها
بهمنظور همگنسازی ،سلولهای حاصل را به محيطهای
کشت جديد انتقال داده تا پ از  3بار واکشت (هر  32روز
يکبار) ،برای تيمار آمادهسازی شوند.
تیمار سلولها
با توجه به اينکه در اين آزمايش از تيمار تغذيهای
نيتروژن استفاده شد ،بنابراين در درست کردن محيط کشت
از تمامي محلولهای پايه  MSبه غير از پايه ماکرو استفاده
شد و عناصر ماکرو  NH4NO3و  KNO3را طبق جدول 3
بهصورت جداگانه وزن و از آن برای تهيه محلول کشت
استفاده شد .پ از درست کردن محلولهای تيمار طبق
جدول  ،3سلولهای جم آوری شده از محيط قبلي به اين
محيط (در زير هود المينار و در شرايط کامالً سترون)
واکشت شدند .پ از انجام واکشت ،ارلنها روی شيکر با
دور  ،322rpmدمای  21درجه سانتيگراد و شرايط تاريکي
بهمدت  33روز تحت تيمار قرار گرفتند .آنگاه سلولها را
بهوسيله دستگاه مکش برداشت کرده و درون تانک نيتروژن
ماي ريخته و در نهايت در فريزر با دمای  -82Cنگهداری
شدند تا برای آناليز و استخراج نمونهها از آنها استفاده شود.
جدول  -1محیطهای کشت  MSبا نسبتهای متفاوت از
آمونیوم /نیترات
NH4:NO3

Nitrogen total

NH4CL/KNO3

ratio

concentration

)(ml

1:1

30/30

5/5

2:1

40/20

6.7/3.35

3:1

45/15

2.5/7.5

1:2

20/40

3.35/6.7

1:3

15/45

7.5/2.5

اندازهگیری وزن تر سلولها ()FW
پ از  33روز تيمار ،سلولها را بهوسيله قيف بوخنر،
نايلون مش و پمپ خأل برداشت کرده و هر کدام از نمونهها
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را قبل از گذاشتن در تانک نيتروژن ماي به سرعت با
ترازوی ديجيتال وزن کرده و وزن تر آنها ثبت گرديد.
استخراج پودوفیلوتوکسین
استخراج به روش ذکر شده توسط  Koulmanو
 )2221( Konuklugilبشرح زير انجام شد:
 2گرم از سلولهای حاصل از هر تکرار در  1ميليليتر
متانول  %82ساييده شد تا بهصورت همگن درآمد .مخلوط
حاصل در فالکون  31ميليليتر ريخته و بهمدت 3تا 3/1
ساعت در حمام فوق صوت (اولتراسونيک) قرار گرفتند .در
ادامه  1ميليليتر دیکلرومتان و  1ميليليتر آب به آن اضافه
شد و کامالً مخلوط گرديد ،پ از سانتريفوژ با  1122دور،
بهمدت 32دقيقه ،در دمای  22درجه سانتيگراد 1 ،فاز کامالً
از هم جدا شد .فاز زيرين توسط سمپلر برداشته شد و
بهوسيله هوادهي کامالً خشک شده و پ از اضافه کردن
 3ميليليتر متانول ،در ويالهای  3/1ميليليتری بهمدت
 32دقيقه و با دور  31122rpmسانتريفوژ شدند .بخش
رويي نمونهها برای سنجش پودوفيلوتوکسين توسط دستگاه
( HPLCدر طول موج 232نانومتر) استفاده شدند.
سنجش فنل کل ،فالونویید ،فالونول ،پروتئین و فعالیت
آنزیم PAL
روش استخراج و سنجش فنل کل
 2/1گرم از سلولهای  L. albumرا در  8ميليليتر
متانول  %82به خوبي ساييده تا هموژن شود ،عصاره متانولي
يک ساعت در سونيکاتور سونيکيت شد ،نمونهها را در
 32222دور در دقيقه بهمدت  22دقيقه سانتريفيوژ کرده
(روش استخراج فالونوييد و فالونول نيز تا اين مرحله
يکسان است) ،از هر نمونه  1ميليليتر برداشته و خشک شد،
نمونههای خشک شده را در  3ميليليتر آب ديونيزه حل
کرده 2 ،ميليليتر از معرف فولين دني به آن اضافه و بعد از
 32دقيقه  2ميليليتر کربنات سديم  %1به آن افزوده شد و
بعد از  31دقيقه بهوسيله دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب
نمونهها ،در طول موج  122نانومتر سنجيده شد.
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روش استخراج و سنجش فالونوییدها
از هر نمونه  3ميليليتر عصاره متانولي برداشته ،سپ
 212ميکروليتر کلريد آلومينيوم  %32به همراه
 212ميکروليتر پتاسيم استات  3موالر به اين عصاره
متانولي اضافه و بعد از  12دقيقه جذب نمونهها بهوسيله
اسپکتروفوتومتر در طول موج  131نانومتر اندازهگيری شد.
روش استخراج و سنجش فالونول کل
از هر نمونه  3ميليليتر عصاره متانولي برداشته،
 3ميليليتر کلريد آلومينيوم  %2به همراه  1ميليليتر محلول
سديم استات  %1به اين عصاره متانولي اضافه و جذب
نمونهها پ از  2/1ساعت در طول موج  111نانومتر
بهوسيله اسپکتروفوتومتر سنجش شد.
روش استخراج پروتئین
 2/2گرم از سلولهای  L. albumدر  1ميليليتر بافر
پتاسيم فسفات ( ،)pH=8دارای  31ميکروليتر مرکاپتو اتانل
کامالً سائيده شد تا به حالت هموژن درآيد .مخلوط همگن
حاصل در  32222دور در دقيقه و بهمدت  22دقيقه در
دمای  1درجه سانتيگراد سانتريفيوژ شد .محلول رويي با
دقت بهوسيله سمپلر جدا و برای سنجش غلظت پروتئين و
نيز فعاليت آنزيم  PALمورد استفاده قرار گرفت.
روش سنجش فعالیت آنزیم PAL

به منظور سهنجيدن فعاليهت آنزيمهي از روش  Gardenو
 )2221( Alfermannبا اندکي تغييرات استفاده شد .در يهک
لوله آزمايش  222ميکروليتر محلول فنيلآالنين  2/3مهوالر
در بههافر پتاسههيم فسههفات ( 312 ،)pH=8ميکروليتههر از
عصاره پروتئين استخراج شده و  112ميکروليتهر پتاسهيم
فسفات بافر  2/3موالر ( )pH=8اضافه شد و نمونه شاهد
تمام ترکيب هها بجهز پهروتئين اسهتخراج شهده را شهامل
مي شد .نمونه ها به مدت يک ساعت در دمهای  11درجهه
سانتي گراد که اوج فعاليت آنزيم  PALاست ،انکوبه شهد.
سپ  12ميکروليتر از  )1M( HClبرای غيرفعال کهردن
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آنزيم به نمونه ها اضافه شد .شستشو با  1ميلي ليتهر اتيهل
استات در  1مرحله انجام شد .سپ نمونه ها خشک و به
رسوب  3ميلي ليتهر از  )2/21M( NaOHاضهافه شهد و
محلول در طول موج  232nmبا اسهپکتروفتومتر قرائهت
شد .به منظور بدست آوردن فعاليت آنزيمي برحسب واحد
آنزيمي ،منحني استاندارد سيناميک اسهيد رسهم شهد .در
نمونه های مجهول نيز براساس مقهادير جهذب حاصهل از
نمونه ها و منحني استاندارد ،مقدار سيناميک اسهيد توليهد
شده در مدت يک دقيقه محاسبه شد .از آنجايي کهه يهک
واحد آنزيم  PALمقداری از آنزيم است که در طي يهک
دقيقه ،يک ميکرومول محصول را توليد مي کنهد ،بنهابراين
فعاليت آنزيم را بر حسب واحد آنزيمهي بها µmol /min
 cinamic acidو فعاليهت ويهژه آنهزيم بهه صهورت mg
 µmol cinamic acid/protein/minبيان شد.
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تجزیه و تحلیل آماری
کليه آزمايشها در طرح بلوكهای کامالً تصادفي با سه
تکرار انجام شد .مقايسه ميانگين ها با استفاده از نرمافزار
 SPSSو آزمون دانکن برای تعيين معنيدار بودن تفاوتها
در سطح احتمال  %1انجام شد.

نتایج
اثر نسبتهای مختلف نیترات/آمونیوم بر روی رشد سلولی
(وزن تر)
بيشترين وزن تر سلولها ،در نسبتهای  2:3نيترات به
آمونيوم به ميزان  1/31گرم و  1:3آمونيوم به نيترات به
ميزان  1/11گرم در تاريکي ايجاد شد که تفاوت معنيداری
با ساير تيمارها داشتند .کمترين ميزان رشد سلولها هم در
نمونه کنترل به ميزان  1گرم مشاهده شد (شکل .)3

شکل  -1تغییرات وزن تر سلولها در حضور نسبتهای مختلف نیترات آمونیوم در مدت زمان  11روز تیمار در تاریکی
(حروف متفاوت نشاندهنده تفاوت معنيدار ميانگين وزن سلولها در سطح  p≤0.05است).

اثر نسبتهای مختلف نیترات/آمونیوم بر روی بیوسنتز
پودوفیلوتوکسین
بيشههترين مقههدار توليههد پودوفيلوتوکسههين در کشههت
 ،L. albumدر نسبت  1:3آمونيوم به نيتهرات ،بهه ميهزان
 31/1ميکروگرم بر گرم وزن تر بود و تفاوت معنهي داری

با ساير تيمارها داشت .نسبت  1:3نيترات به آمونيوم ههم
بعد از اين تيمار بيشترين ميزان ( 3/8ميکروگرم بهر گهرم
وزن تر) را نشان داد .در حالي که ميزان پودوفيلوتوکسهين
در کشت کنترل 1/8 ،ميکروگهرم بهر گهرم وزن تهر بهود
(شکل .)2
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شکل  -2تغییرات میزان پودوفیلوتوکسین (میکروگرم بر گرم وزن تر) تحت تیمارهای نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات
در کشت ( L. albumپس از  11روز) که در تاریکی قرار گرفتهاند
(حروف متفاوت نشاندهنده معنيدار بودن تفاوتها در سطح  p≤0.05است).

b

cd
d

شکل  -3تغییرات میزان تولید فنل کل (میلیگرم بر گرم وزن تر) تحت تیمارهای نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات در کشت
( L. albumپس از 11روز) که در تاریکی قرار گرفتهاند
(حروف متفاوت نشاندهنده معنيدار بودن تفاوتها در سطح  p≤0.05است).

اثر نسبتهای مختلف نیترات آمونیوم بر میزان فنل کل
باالترين ميزان توليد فنل متعلق به نمونه کنترل به ميزان
 3/3ميليگرم بر گرم وزن تر بود که با ساير تيمارها تفاوت
معنيداری داشت .کمترين ميزان فنل هم در تيمار شماره 1
يعني نسبت  2:3نيترات به آمونيوم به ميزان  2/81ميليگرم
بر گرم وزن تر مشاهده شد (شکل .)1

اثر نسبتهای مختلف نیترات آمونیوم بر میزان فالونوییدها
بيشترين ميزان فالونوييد در نمونه کنترل به ميهزان 1/31
ميلي گرم بر گرم وزن تر و نسبت  1:3نيترات به آمونيهوم
به ميزان  1/38ميلي گرم بر گرم وزن تر ايجاد شهد و بها
ساير تيمارها از لحاظ آماری تفهاوت معنهي داری داشهت
(شکل .)1
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a

ba
b

b
b

شکل  -4تغییرات میزان تولید فالونویید (میلیگرم بر گرم وزن تر) تحت تیمارهای نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات
در کشت ( L. albumپس از 11روز) که در تاریکی قرار گرفتهاند
(حروف متفاوت نشاندهنده معنيدار بودن تفاوتها در سطح  p≤0.05است).

شکل  -5تغییرات میزان فالونول (میلیگرم بر گرم وزن تر) تحت تیمارهای نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات در کشت
( L. albumپس از 11روز) که در تاریکی قرار گرفتهاند
(حروف متفاوت نشاندهنده معنيدار بودن تفاوتها در سطح  p≤0.05است).

اثر نسبتهای مختلف نیترات آمونیوم بر میزان فالونول کل
بيشترين مقدار فالونول در نسبت  2:3آمونيوم به نيترات
به مقدار  1/3ميليگرم بر گرم وزن تر مشاهده شد که از
لحاظ آماری تفاوت معنيداری با ساير تيمارها داشت.
کمترين ميزان فالونول نيز در نسبت  2:3نيترات به آمونيوم
به مقدار  2/31ميليگرم بر گرم وزن تر ديده شد (شکل .)1

اثر نسبتهای مختلف نیترات آمونیوم روی فعالیت آنزیم
فنیلآالنین آمونیالیاز ()PAL
با توجه به نقش کليدی آنزيم  PALدر ابتدای مسير
بيوسنتزی فنيل پروپانوئيدها ،فالونوئيدها ،فنلها و ارتباط
مؤثر و مثبت اين آنزيم با ميزان توليد اين ترکيبهای سلولي،
ميزان فعاليت اين آنزيم در سلولهای  L. albumمورد
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سنجش قرار گرفت .تيمارها باع تغيير در فعاليت آنزيم
 PALشدند (شکل  .)1بيشترين ميزان فعاليت در سه نمونه
( 1 )3:1( ،1 )3:2و ( 1 )1:3مشاهده شد .کمترين ميزان

فعاليت هم در تيمارهای کنترل ( 3 )3:3و ( 2 )2:3مشاهده
شد .اين تغييرات در فعاليت آنزيم کامالً با روند تغييرات در
ميزان تجم و توليد پودوفيلوتوکسين مطابقت دارد.

شکل  -6تغییرات فعالیت آنزیم  PALتحت تیمارهای نسبتهای مختلف آمونیوم به نیترات در کشت L. album

(پس از 11روز) که در تاریکی قرار گرفتهاند
(حروف متفاوت نشاندهنده معنيدار بودن تفاوتها در سطح  p≤0.05است).

بحث
تولید پودوفیلوتوکسین
از آنجايي که متابوليتهای ثانويه برای هر گونه گياهي
ممکن است مختص آن گياه باشد ،بنابراين راهکارهايي که
برای بهينهسازی محيط و شرايط کشت برای رشد سلول و
افزايش توليد متابوليت ثانويه بکار ميرود ،بايد براساس
خصوصيات رشد و نموی آن گياه صورت بگيرد
( .)Esmaeilzadeh Bahabadi et al., 2011برای
سلولهای مختلف گياهي ،محيطهای مناسب گوناگوني برای
کشت موجود است ،بنابراين هي محيط ثابتي برای کشت
کليه سلولها وجود ندارد .از اينرو در تحقيقي که بهوسيله
 Chattopadhyayو همکاران ( )2221انجام شد ،سلولهای
 Podophyllum hexandrumدر محيطهای ،B5
 Stree ،Nitsch ،MS ،Erikssonو  Whiteکشت شدند و
در نهايت بهترين محيط از نظر رشد و مقدار ماده ضدسرطان

پودوفيلوتوکسين محيط  MSبود .بيشترين ميزان وزن خشک
بدست آمده در محيط  MSو به ميزان  8/1گرم بر ليتر و
کمترين ميزان وزن خشک در محيط  Whiteو به مقدار
 1/1گرم بر ليتر گزارش شد.
تغيير در منب نيتروژن ،هم شامل تغيير در غلظت نيتروژن
کل و هم شامل تغيير در نسبتهای نيترات و آمونيوم
ميتواند باشد .البته تغيير در منب نيتروژن ميتواند شامل
تغيير در نمکهای نيترات و آمونيوم هم باشد .در تحقيقي اثر
تغيير در غلظت نيتروژن کل روی رشد و ميزان
پودوفيلوتوکسين در کشت سلولي Podophyllum
 hexandrumبررسي شد .غلظتهای مختلف بهترتيب ،12
 322 ،32 ،12و  312ميلي موالر از نيتروژن کل بود .در
اين ميان ،بيشترين وزن خشک در غلظت  12ميليموالر و
بيشترين ميزان پودوفيلوتوکسين در غلظت  12ميليموالر
توليد شد ( .)Chattopadhyay et al., 2003در پژوهش
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حاضر که از غلظت  12ميليموالر نيتروژن کل در کشت
کنترل و تيمار استفاده شده بود ،بيشترين ميزان
پودوفيلوتوکسين توليد شده در کشت با نسبت  1:3آمونيوم
به نيترات ( 31/1ميکروگرم بر گرم وزن تر) بود ،در حاليکه
ميزان پودوفيلوتوکسين در کشت کنترل 1/8 ،ميکروگرم بر
گرم وزن تر بود.
همچنين تحقيق  Chattopadhyayو همکاران ( ،)2221بر
روی رشد سلولي و محتوای پودوفيلوتوکسين نشان داد که در
نسبت  3:2آمونيوم به نيترات بيشترين رشد سلولي و محتوای
پودوفيلوتوکسين ايجاد ميشود .کمترين ميزان رشد و
پودوفيلوتوکسين در نسبت  3:2آمونيوم به نيترات مشاهده شد.
در تحقيق حاضر ،بيشترين ميزان رشد سلولي در نسبت 3:2
آمونيوم به نيترات ( 1/31گرم وزن تر) بدست آمد ،يعني زماني
که نيترات دو برابر آمونيوم در دسترس سلولها قرار بگيرد،
رشد سلولي به باالترين مقدار خود ميرسد .از طرفي کمترين
ميزان رشد نيز در نمونه کنترل به مقدار  1گرم وزن تر بدست
آمد .نسبت  3:3آمونيوم/نيترات هم بعد از کنترل کمترين ميزان
رشد سلولي را دارا بود .بيشترين ميزان پودوفيلوتوکسين در
نسبت  1:3آمونيوم به نيترات بود .نسبت  1:3نيترات به آمونيوم
بعد از نسبت ذکر شده بيشترين مقدار پودوفيلوتوکسين را توليد
کرد .از اين نتيجه ميتوان به اين رابطه رسيد که وقتي از تيمار
 1به  3استفاده ميشود ،نسبت  1برابر آمونيوم نتيجه بهتری
ميدهد و ميزان متابوليت مورد نظر بيشتر است .نسبت 2:3
نيترات به آمونيوم از نسبت  2:3و نسبت  3:3آمونيوم به نيترات
و همينطور نمونه کنترل بيشتر است .اين نتيجه ،نتايج تحقيق
قبلي را در اين مورد تأييد ميکند.
تولید فنل کل
براساس نتايج حاصل از تحقيق  Dukeو Hoagland
( ،)3318ميزان بيوسنتز و تجم ترکيبهای فنلي در سلولها با
ميزان رشد سلولها نسبت عک دارد و هر چه ميزان اين
ترکيبها بيشتر باشد ،ميزان فعاليت آنزيم  PALهم بيشتر
خواهد بود .در تحقيقي که توسط يوسفزادی ( )3132انجام
شد ،ميزان ترکيبهای فنلي (فنل کل ،فالونوئيد و فالونول)
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سلولهای گياه  L. albumتحت تيمار اليسيتور ساليسيليک
اسيد اندازهگيری و مورد بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از
اين تحقيق نشان داد که بيشترين ميزان فنل کل در  21ساعت
اوليه بعد از تيمار توسط غلظت بهينه ساليسيليک اسيد ديده شد.
در تحقيق حاضر ،بيشترين ميزان فنل کل در نسبت کنترل
( 3/3ميليگرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد و کمترين ميزان آن
در نسبت  2:3نيترات به آمونيوم ( 2/81ميليگرم بر گرم وزن
تر) بود .بيشترين مقدار وزن تر و رشد سلولي در نسبت 2:3
نيترات به آمونيوم و کمترين ميزان رشد در نسبت کنترل مشاهده
شد ،بنابراين ميتوان گفت بين رشد و مقدار سنتز و تجم فنل
در سلول رابطه معکوس وجود دارد .اين نتيجه ،نتايج تحقيق
قبلي را تأييد ميکند .طبق نتايج تحقيق حاضر ،ميزان استفاده از
آمونيوم با ميزان توليد و تجم فنل در سلول ارتباط مستقيمي
دارد ،به اين معنا که هر چه نسبت آمونيوم به نيترات زيادتر
شود ،به همان اندازه ميزان فنل هم افزايش مييابد و بعک .
تولید فالونوئید
براساس تحقيقات پاياننامه يوسفزادی ( )3132بر روی
تغييرات ميزان ترکيبهای فالونوئيدی گياه  L. albumتحت
تيمار ساليسيليک اسيد ،بيشترين ميزان فالونوئيد در 12
ساعت بعد از تيمار توسط غلظت بهينه ساليسيليک اسيد در
سلولها مشاهده شد .در تحقيق حاضر با توجه به نتايج
آناليز دادههای حاصل از اندازهگيری فالونوئيدها ميتوان به
رابطه مستقيم بين استفاده از نيترات و ميزان بيوسنتز و تجم
فالونوئيدها اشاره کرد .بهنحوی که هر چه نسبت نيترات به
آمونيوم باالتر برود ،به همان اندازه ميزان فالونوئيدها در
سلول باال ميرود و بعک .
تولید فالونول
براساس نتايج حاصل از تحقيق يوسفزادی ( )3132بر
روی ميزان تغييرات فالونول سلولهای  L. albumتحت
تيمار ساليسيليک اسيد ،بيشترين ميزان فالونول سلولها در
 12ساعت بعد از تيمار توسط غلظت بهينه ساليسيليک اسيد
مشاهده شد .در پژوهش حاضر ،بيشترين ميزان توليد و
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تجم فالونول در نسبت  2:3آمونيوم به نيترات (1/3
ميليگرم بر گرم وزن تر) و کمترين ميزان آن در نسبت 2:3
نيترات به آمونيوم ( 2/31ميليگرم بر گرم وزن تر) مشاهده
شد .همانند فنل کل در اينجا هم کمترين ميزان مربوط به
نسبت  2:3نيترات به آمونيوم است که بيشترين وزن تر را
دارا بود .در بررسي فنل و فالونوئيد ،بيشترين ميزان اين
ترکيبها در نمونه کنترل بدست آمد که کمترين وزن تر را
دارا بود .در مورد فنل و فالونول هم کمترين ميزان ترکيبها
در نسبت  2:3نيترات به آمونيوم بدست آمد که دارای
بيشترين وزن تر بود .اين نتيجه هم نتايج تحقيقات قبلي را
در مورد وجود رابطه معکوس بين تجم ترکيبهای فنلي و
رشد سلولي تأييد ميکند.
فعالیت آنزیم PAL

آنزيم  PALيکي از مهمترين آنزيمهای حد واسط بين
متابوليسم اوليه و ثانويه در گياهان است و اولين آنزيم در
مسير توليد ترکيبهای فنلي گياه و فنيل پروپانوئيدها
ميباشد که يک عامل کليدی تنظيمکننده در مسير بيوسنتزی
اين ترکيبها بهشمار ميرود (.)Dixon & Paiva, 1995
يکي از داليل مهم برای اندازهگيری فعاليت آنزيم ،PAL
نقش اين آنزيم و ارتباطي است که اين آنزيم با متابوليسم
اوليه و ثانويه دارد .آنزيم  PALاسيد آمينه آروماتيک
فنيلآالنين را با حذف گروه آمين به تران سيناميک اسيد
تبديل کرده و بهعنوان پلي بين متابوليتهای اوليه و ثانويه
عمل ميکند ( .)Esmaeilzadeh Bahabadi et al., 2012در
تحقيق حاضر با توجه به اينکه سلولها تحت تيمار آمونيوم/
نيترات قرار داشت و گمان ميرفت که اين تيمار در روند
سنتز فنيلآالنين تغييراتي را بوجود ميآورد ،فعاليت آنزيم
کليدی  PALاندازهگيری شد .از طرف ديگر اين آنزيم در
سنتز ترکيبهای فنلي ازجمله فنيل پروپانوئيدها هم نقش
مؤثر و کليدی ايفا ميکند .براساس تحقيقي ،مشخص شد که
ميزان فعاليت آنزيم  PALدر ساعت اول پ از تيمار متيل
جاسمونات تغييری نداشته است ،اما پ از  1ساعت فعاليت
اين آنزيم افزايش معنيداری در مقايسه با شاهد نشان داد.

تغییر ترکیب محیط کشت بهعنوان ...

پ از  32ساعت ميزان فعاليت آنزيم کاهش مييابد،
بهطوری که شاهد و تيمار تفاوت معنيداری نشان نميدهند.
مجدداً فعاليت آنزيم در  21ساعت افزايش مييابد و پ از
 18ساعت فعاليت آنزيم کاهش مييابد و پ از  12ساعت
فعاليت آنزيم مجدداً افزايش مييابد (فخاری.)3183 ،
براساس تحقيقي ديگر مشخص شد که ميزان فعاليت آنزيم
 PALدر  21ساعت اوليه تيمار توسط ساليسيليک اسيد به
بيشترين مقدار خود خواهد رسيد ،سپ اين ميزان ،بتدريج
در  18و  12ساعت بعد تيمار کاهش خواهد يافت
(يوسفزادی .)3132 ،در تحقيق حاضر از روش دورههای
زماني مختلف ( )Time courseبرای سنجش متابوليتها يا
فعاليت آنزيم استفاده نشد ،زيرا هدف بدست آوردن محيط
بهينه برای رشد و توليد متابوليت بودهاست ،بنابراين سلولها
بايد تا موق برداشت در اين محيط رشد داده شوند .از
طرفي ،تيمار تغذيهای بهعنوان يک اليسيتور يا استرس
ناگهاني برای سلولها محسوب ميشود و بهطور ناگهاني
رشد يا توليد متابوليت را افزايش يا کاهش نميدهد ،به
همين دليل است که سلولها را اصوالً از روز اول کشت،
تحت تأثير اليسيتور قرار نميدهند ،ولي در مورد تيمار
نيترات/آمونيوم ،سلولها از روز اول در اين محيط قرار
دارند و تحت اين شرايط تا روز برداشت رشد ميکنند.
بررسي تغييرات فعاليت آنزيم با تيمار تغذيهای
نيترات/آمونيوم در اين تحقيق نشان داد که فعاليت آنزيم PAL
با ميزان سنتز و تجم پودوفيلوتوکسين رابطه مثبتي دارد .سه
نسبت  2:3و  1:3نيترات به آمونيوم و  1:3آمونيوم به نيترات،
بيشترين ميزان فعاليت آنزيم را نشان داد .اين سه تيمار بيشترين
ميزان توليد و تجم پودوفيلوتوکسين را هم نشان دادند .نمونه
کنترل و دو تيمار  3:3و  2:3آمونيوم به نيترات کمترين ميزان
فعاليت آنزيم و نيز کمترين ميزان توليد پودوفيلوتوکسين را
داشتند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که يکي از داليل افزايش
يا کاهش ميزان اين متابوليت ثانويه ،تغيير در فعاليت و عملکرد
آنزيم  PALاست .همچنين ميتوان گفت ،شايد تغيير نسبتهای
آمونيوم و نيترات و همچنين تغيير منب نيتروژن و استفاده از
نمک  NH4CLبه جای  NH4NO3باع تغييراتي در ميزان
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Abstract
Linum album Ky. ex Boiss., one of the endemic species in Iran, produces lignans such as
podophyllotoxin (PTOX). This compound is precursor for three important anticancer drugs
including etoposide, teniposide and etopophose. Chemical synthesis of these compounds is very
complicated and this process is not economical. Improvement of PTOX production is possible
by different strategies such as feeding, elicitation, genetic engineering, etc. Medium
optimization is one of the strategies for increasing the production of secondary metabolites in
cell culture. Regarding the remarkable value of PTOX as a precursor for three important
anticancer drugs, in this study, the effect of different ratios of NH4+/NO3- in MS medium on cell
growth and some of the of secondary metabolites including PTOX biosynthesis and
phenylalanine ammonia-lyase (PAL) activity were investigated. Results indicated that the cell
growth was significantly increased when treated with 2:1 ratio of NO3/NH4+. The most phenolic
and flavonoid content was obtained in control culture, having minimum biomass production.
The 2:1 ratio of NH4+/NO3- resulted in highest production of flavonols. The highest production
of PTOX was achieved by 3:1 ratio of NH4+/NO3-. Meanwhile, the highest PAL activity was
observed in 2:1 and 3:1 ratio of NO3/NH4+ and 3:1 ratio of NH4+/NO3-, respectively. Therefore,
it can be concluded that changing nutrient diet is an effective factor increasing the secondary
metabolites in L. album.
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