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چکيده
واژههای کلیدی

خارمریم یا ماریتيغال با نام علمی  Silybum marianum L.عضوی از خانواده کاسنی
( )Asteraceaeاست .گياهی یک یا دو ساله که در تمام مناطق شمالی ،غرب و جنوب ایران می-

آگروباکتریوم رایزوژنز،

روید .ميوه این گياه حاوی ترکيبی فالونوئيدی بهنام سيلیمارین است .این تحقيق به منظور بهينه-

ریزنمونه،

سازی شرایط کشت ریشههای مویين و بررسی تأثير عوامل مختلف (سن و نوع ریزنمونه و نوع

ریشهمویین،

سویه باکتری) بر القا و رشد ریشه های مویين توسط آگروباکتریوم رایزوژنز در گياه ماریتيغال

ماریتیغال،
متابولیتهای ثانویه

صورت گرفت .برای این منظور ،ابتدا بذور گياه ماریتيغال بر روی محيط  MSجامد کشت شده و
در اتاقک رشد نگهداری شدند .پس از جوانهزنی بذور و رشد گياهچهها ،ریزنمونههایی از برگ،
هيپوکوتيل و ریشه در سنين مختلف  10 ،5و  15روزه انتخاب شدند و با سویههای مختلف باکتری
آگروباکتریوم رایزوژنز ( R1000و  )ATCC15834تلقيح شدند .روش تلقيح و بهينهسازی محيط
کشت و تأثير غلظتهای مختلف ساکارز بر ایجاد ریشههای مویين بررسی گردید .نتایج حاصل از
این تحقيق نشان داد که ریز نمونه هيپوکوتيل  5روزه تلقيح یافته با سویه  ATCC15834درصد
ریشههای مویين بيشتری توليد کرد ،کمترین درصد القای ریشه مویين مربوط به سویه  R1000و
ریزنمونه برگ  15روزه مشاهده شد .بين دو روش تلقيح غوطهوری و تزریق از لحاظ آماری
تفاوت معنیدار وجود داشته و بيشترین درصد القای ریشههای مویين مربوط به روش غوطهوری
بود .تأثير غلظتهای مختلف ساکارز نشان داد که بيشترین درصد القایی ریشههای مویين مربوط به
محيط حاوی  30گرم در ليتر ساکارز بود.
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اقدم1،2

اعظمی و همکاران

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال....

همچنین متابولیتهای ثانویهای که فقط در قسمتهای هوایی یک
مقدمه

گیاه تجمع مییابند برای مثال ،ریشههای مویین

Scutellaria

 baicalensisبه جای مشتقات گلوکز فالونوئیدهای گلوکوزیدی
جایگزین کشت زراعی گیاهان دارویی و یا جمعآوری آنان از

دیگر ویژگیهای ریشههای مویین بوده که در آزمایشات مختلف

طبیعت مزایای زیادی از جمله مصون بودن از آفات و بیماریهای

به اثبات رسیده است (.)Bagnhalian et al. 2000

گیاهی ،کنترل نوسانات کیفیت و کمیت تولید ،کوتاه و پرسرعت

فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر رشد و تولید ریشههای

( Alfermann and

مویین تأثیر گذارند .بهینهسازی ترکیبات محیط کشت جهت

 .)Petersen., 1995در بعضی از گونههای گیاهی ژنهای مسئول

دستیابی به باالترین میزان رشد و تولید متابولیتهای ثانویه در

مراحل کلیدی مسیرهای بیوسنتزی در کشت سوسپانسیون ،دست

ریشههای مویین ضروری میباشد .نوع سویه باکتری ،نوع

بودن زمان فرآیند تولید و غیره را دارا میباشند

نخورده باقی مانده و فقط در زمان تمایز و سازمان یافتگی سلول-

ریزنمونه ،سن ریزنمونه ،منبع کربن و غلظت آن ،غلظت یونهای

ها فعال میشوند .این مشاهده عالقه به راهبرد استفاده از کشت

موجود در محیط کشت pH ،محیط کشت ،نور ،فیتوهورمونها و

ریشههای مویین که دارای سرعت رشد سریع میباشند را افزایش

دما همگی بر رشد و متابولیسم ثانویه ریشههای مویین مؤثر

داده است .ریشههای مویین تولید شده توسط آگروباکتریوم

هستند ( .)Morgan et al. 2000; Vanhala et al. 1998استفاده از

رایزوژنز ،اندامی مناسب جهت تولید متابولیتهای ثانویه هستند

روشهایی نظیر الیسیتاسیون ،تغذیه با پیشسازها ،تراواسازی ،به

) .(Shen et al. 1988بیوسنتز شیمیایی ترکیبات با ارزش دارویی

دام انداختن مولکولهای آزاد شده در محیط مایع و سیستم کشت

به دلیل پیچیدگی ساختمان آنها مشکل بوده و به همین دلیل

توأم از جمله روشهایی هستند که به منظور بهبود تولید در کشت

ریشههای مویین که اندامهای تمایزیافته و تغییر شکل یافته

ریشههای مویین بکار گرفته شدهاند(.)Wu, 2007

هستند ،باعث تسهیل در دسترسی به عملکردهای باالتری از

مواد کربنی نیز به شدت در رشد و تولید متابولیتها در

متابولیتهای ثانویه در مقایسه با ریشههای معمولی گیاه میشوند.

ریشههای مویین مؤثر میباشند .برای مثال استفاده از فروکتوز به

به علت پایداری و تولید زیاد این اندامها در شرایط کشت عاری

جای ساکارز ،باعث دو برابر شدن تولید کاتارانتین در پروانش شد

از هورمون ،گونههای دارویی زیادی ،با استفاده از آگروباکتریوم

با این وجود ،رشد در حدود  40درصد کاهش یافت که برای رفع

رایزوژنز جهت تولید متابولیتهای ثانویه بهینه شدهاند

این مشکل از یک سیستم کشت دو مرحلهای استفاده شد ،ابتدا

( .)Hasanloo et al. 2008توانایی آگروباکتریوم رایزوژنز در القای

ریشهها در ساکارز رشد داده شدند و سپس برای افزایش تولید

ریشه مویین ،در تعدادی از گیاهان منجر به استفاده از ریشههای

متابولیت ثانویه به داخل محیط حاوی فروکتوز منتقل شدند

مویین بهعنوان منبعی برای تولید فرآوردههای دارویی گردیده

( .)Hashimoto et al. 1993با افزایش غلظت ساکارز در محیط

است ( .)Subroto et al. 1996; Cai et al. 1995کلونهای ریشه-

کشت میزان رشد ریشهها نیز افزایش یافت (.)Wu, 2007

های مویین به علت الحاق تصادفی  T- DNAبه ژنوم گیاه ،تنوع

انتخاب نوع سویه آگروباکتریوم رایزوژنز که ژنوتیپ گیاهی

رشدی و الگوی تجمع متابولیتهای متفاوتی را نشان میدهند

مورد نظر را به نحو مطلوب آلوده نماید و انتخاب ریزنمونه

(.)Mano et al. 1989

مناسب گیاهی جهت تلقیح با باکتری از جمله عوامل مؤثر در

بزرگترین مزیت ریشههای مویین ،توان باالی تولید متابولیتهای

انتقال ژن به گیاهان میباشد ) .(Kabirnetaj et al. 2012ریشههای

ثانویه با ارزش در مقایسه با گیاهان مادری است .کشت ریشههای

مویین در گیاه ماریتیغال بوسیله تزریق و غوطهوری ریزنمونههای

مویین قادر به بیوسنتز و تجمع بسیاری از متابولیتهای ثانویه با

هیپوکوتیل ،برگ و کوتیلدون با آگروباکتریوم رایزوژنز

ارزش هستند که در شرایط طبیعی در ریشه سنتز میشوند و

( )AR15834القا شد ( .)Rahnama et al. 2008در مطاله دیگر
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تأمین ترکیبات شیمیایی با استفاده از کشت سلولی به عنوان

را تولید نمودند ( .)Nishikawa et al. 1997ثبات ژنتیکی نیز از

اعظمی و همکاران

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال....

فقط از برگهای کوتیلدونی برای القا ریشههای مویین با

طول مدت کشت ریزنمونهها در محیطهای کشت (تلقیح در

آگروباکتریوم رایزوژنز ( )AR15834در گیاه ماریتیغال استفاده

محیط کشت  LBمایع و سپس همکشتی در محیط کشت

گردید (.)Khalili et al 2010

 ،)MSدرصد القای ریشههای مویین در ریزنمونهها ثبت گردید.

1/2

های برگ ،هیپوکوتیل و ریشه گیاه ماریتیغال توسط سویههای

تزریق) بر درصد القای ریشههای مویین در قالب طرح کامالً

آگروباکتریوم رایزوژنز ( R1000و  )ATCC15834و بهینهسازی

تصادفی و با سه تکرار انجام گردید .مقایسه مدت زمان ظهور

شرایط رشد ریشهها در محیط کشت  MSجامد در آزمایشگاه

ریشههای مویین پس از تلقیح توسط باکتری در ریزنمونههای

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه انجام

مختلف گیاه ماریتیغال بررسی شد .هر پتریدیش یک واحد

گرفت.

آزمایشی در نظر گرفته شد و داخل هر پتریدیش  15عدد
ریزنمونه کشت گردید .در آزمایش سوم پس از مشخص شدن
بهترین سویه و بهترین ریزنمونه جهت القاء ریشههای مویین در

مواد و روشها

گیاه ماریتیغال دو نوع محیط کشت ( 1/2 MSو  )MSبا سه تکرار
تهیه ریز نمونه گیاهی :بذور گیاه ماریتیغال از شرکت پاکان بذر

مورد بررسی قرار گرفت .پس از مشخص شدن بهترین محیط

اصفهان تهیه و جهت کشت در شرایط درون شیشهای و تهیه

کشت مایع جهت استقرار ریشههای مویین در مرحله قبلی ،تأثیر

ریزنمونههای استریل جهت القای ریشههای مویین در این گیاه

غلظتهای مختلف ساکارز ( 30 ،20و  40گرم در لیتر) بر میزان

مورد استفاده قرار گرفتند .حدود  5ساعت قبل از کشت ،برای

تولید ریشههای مویین مورد بررسی قرار گرفت.

شکستن دورهی خواب ،بذرها در محلول جیبرلین خیسانده شد و

کشت باکتری ،تلقیح و هم کشتی ریزنمونه :دو سویه

ضدعفونی بذور با هیپوکلریت سدیم  5درصد بهمدت  10دقیقه و

آگروباکتریوم رایزوژنز ( R1000و  )15834جهت القای ریشههای

سپس در الکل  70درصد بمدت  90ثانیه انجام گرفت و شستشو

مویین مورد استفاده قرار گرفت .جهت کشت باکتریها از محیط

با آب مقطر استریل انجام شد .بذور استریل شده در محیط کشت

کشت  )Bertani, 1952( LBجامد و جهت تهیه سوسپانسیون

 MSجامد شامل  8گرم در لیتر آگار کشت شدند .کشتها در

باکتری به منظور تلقیح از محیط  LBمایع حاوی آنتی بیوتیک

اتاق رشد با دمای  25درجه سانتیگراد و دوره نوری  16ساعت

ریفامپسین با غلظت  50میلی گرم در لیتر استفاده گردید .تک

روشنایی و  8ساعت تاریکی به منظور جوانهزنی نگهداری شدند.

کلون هر یک از سویههای باکتری در داخل ارلنهای  250میلی-

القای ریشههای مویین در سه ریزنمونه مختلف از گیاه ماریتیغال

لیتری که هر یک حاوی  150میلیلیتر از محیط کشت  LBمایع و

مورد بررسی قرار گرفت .گیاهچههایی  10 ،5و  15روز به عنوان

حاوی  150میکرولیتر آنتیبیوتیک ریفامپسین با غلظت  500میلی-

ریزنمونه برای تلقیح با باکتری استفاده گردیدند.

گرم در لیتر بودند ،کشت گردید .رشد باکتری در داخل شیکر

آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال

انکباتور با دمای  28درجه سانتیگراد و  180دور دقیقه در شرایط

تصادفی با سه فاکتور شامل سویه باکتری ( R1000و ،)15834

تاریکی ،به مدت  48ساعت انجام گردید .غلظت بهینه باکتریها

سن ریزنمونه جهت تلقیح ( 10،5و 15روز) و ریزنمونههای

در طول موج  600نانومتر ( )OD600توسط دستگاه اسپکتوفتومتر

مختلف گیاه ماریتیغال (هیپوکوتیل ،برگ و ریشه) در سه تکرار

تقریباً بین  0/6- 0/7قرائت گردید .ریزنمونههای هیپوکوتیل ،برگ

انجام شد .هر پتریدیش به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر

و ریشهی  10 ،5و  15روزه جهت تلقیح با باکتری آماده شدند.

گرفته شد و داخل هر پتریدیش  15عدد ریزنمونه تلقیح یافته

بدین منظور ریزنمونهها از گیاهچههای مادری جدا شده و در

کشت گردید .نمونههای کنترل نیز بدون تلقیح کشت گردید .در

داخل پتریدیش استریل به صورت جداگانه قرار گرفتند .در
مرحله بعد جهت نفوذ بهتر باکتری به درون ریزنمونهها ،در سطح
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این پژوهش به منظور القای ریشههای مویین در ریزنمونه-

در آزمایش دوم مقایسه دو روش تلقیح (روش غوطهوری و

اعظمی و همکاران

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال....
ریزنمونهها به وسیله اسکالپل و به صورت تصادفی ،زخمهایی

واکنش زنجیرهای پلیمراز به منظور تأیید حضور ژن

ایجاد گردید .سوسپانسیون باکتری آماده شده برای هر سویه نیز به

آگروباکتریوم رایزوژنز در ریشههای مویین انجام گردید .توالی

درون پتریدیشهای جداگانه ریخته شده و ریزنمونهها درون

آغازگرها

به

صورت

زیر

بود.

rolB

5'-

مدت  15دقیقه غوطهور شدند .ریزنمونههای تلقیح شده به محیط

مستقیم) -و' 5'-TTAGGCTTCTTTCTTCAGGTTTACTGCAGC- 3

کشت  MSجامد (محیط همکشتی ریزنمونه با باکتری) منتقل

(آغازگر معکوس) .به منظور تکثیر قطعات  780bpژن  rolBمورد

شدند .نمونه شاهد نیز بدون تلقیح با باکتری در محیط کشت قرار

استفاده قرار گرفتند .جهت آمادهسازی ترکیب  PCR mixبه حجم

گرفت .محیطهای کشت به انکوباتور با دمای  25درجه سانتی-

 25میکرولیتر برای هر واکنش ،از  1میکرولیتر از هر آغازگر

گراد ،تحت شرایط تاریکی و به مدت  48ساعت منتقل شدند.

(آغازگرهای مستقیم و معکوس) با غلظت  10میکرومول در لیتر،

باکتری زدایی و بهینه سازی ظهور ریشههای مویین :بعد از
گذشت  48ساعت جهت حذف باکتری ،ریزنمونهها پس از حذف
رطوبت اضافی آنها به وسیله کاغذ صافی استریل ،به محیط
کشت  MSجامد حاوی  500میلیگرم در لیتر سفوتاکسیم فاقد
هورمونهای گیاهی منتقل شدند .عمل واکشت ریزنمونهها و
انتقال به محیط  MSجدید حاوی آنتیبیوتیک سفوتاکسیم تا چهار
نوبت و تا حذف کامل باکتری ادامه یافت .پس از ظهور ریشههای
مویین در ریزنمونهها ،جهت افزایش رشد ریشهها در محیط
جامد ،هر یک از ریزنمونههای ریشهدار ،به صورت تکی به محیط
کشت  MSجامد عاری از هورمونهای گیاهی و حاوی 500
میلیگرم در لیتر سفوتاکسیم منتقل شدند .عمل واکشت ریزنمونه-
ها در محیط جدید هر دو هفته یکبار صورت گرفت و در هر بار
واکشت ،اندکی از بافت ریزنمونه حذف گردید و در نهایت با
حذف کامل ریزنمونه ،ریشههای مویین بدون نیاز به بافت
ریزنمونه ،به راحتی و با سرعت زیاد در محیط کشت تکثیر یافتند.
حداقل  4بار عمل واکشت ریشههای مویین در محیط کشت

MS

جامد انجام گردید و هر بار غلظت آنتی بیوتیک سفوتاکسیم به
نصف کاهش یافت (شکل .)1
اثبات مولکولی ماهیت تراریختی ریشههای مویین :جهت اثبات
تراریخت بودن ریشههای مویین تولید شده از روش واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRاستفاده گردید .بدین منظور ابتدا
ژنومی هر یک از ریشههای مویین با استفاده از روش
) ( Khan et al. 2007استخراج گردیدند.
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DNA

CTAB

ATGGATCCCAAATTGCTATTCCTTCCACGA-

 12/5میکرولیتر از کیت آماده  PCR master mixشرکت

Cinna

( Genحاوی بافر  ،10xPCRآنزیم ،Taq DNA Polymerase
 4( MgCl2میلیمول بر لیتر) و  10( dNTPsمیکرومول بر لیتر))،
 1میکرولیتر ( 25نانوگرم)  DNAژنومی و  9/5میکرولیتر آب
مقطر استریل دیونیزه استفاده گردید .الزم به ذکر است که تمامی
مراحل تهیه  PCR mixتحت شرایط استریل زیر هود المینار و بر
روی یخ انجام گردید .برنامه  PCRشامل واسرشتسازی اولیه به
مدت  5دقیقه در حرارت  94درجه سانتیگراد ،سپس  35سیکل
حرارتی شامل :مرحله واسرشتسازی در دمای  94درجه سانتی-
گراد به مدت  1دقیقه ،اتصال در دمای  60درجه سانتیگراد به
مدت  1دقیقه و  20ثانیه ،بسط در دمای  72درجه سانتیگراد به
مدت  1دقیقه و  30ثانیه و در نهایت یک سیکل حرارتی 72
درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه بود که با دستگاه

Bio-RAD

 Mj-miniانجام شد .به منظور مشخص شدن اندازه قطعات
حاصل ،از  DNAمارکر  1kbشرکت  Cinna Genاستفاده گردید.
جهت تعیین کیفیت 6 ،میکرولیتر از  DNAاستخراج شده در
داخل  3میکرولیتر آب دیونیزه حل شده و حدود  3میکرولیتر بافر
رنگآمیزی متیلنبلو به آن اضافه گردید .سپس مخلوط حاصل،
درون چاهکهای ایجاد شده بر روی ژل آگارز  1درصد حاوی
اتیدیوم بروماید اضافه و به مدت  45دقیقه با ولتاژ ثابت  80ولت
در دستگاه الکتروفورز افقی قرار گرفت .ژل آگارز توسط نور

UV

با استفاده از دستگاه ژلداک ()KiAGEN, Model: CCD-5
آشکارسازی گردید.
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سوسپانسیون هر یک از سویههای باکتری به طور جداگانه و به

'

3

(آغازگر

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال.....

اعظمی و همکاران

 ATCC15834جهت باکتری زدایی پس از گذشت  48ساعت ج -ظهور ریشههای مویین از ریزنمونههای هیپوکوتیلی  5روزه تلقیح شده با سویه  ATCC15834گیاه
ماریتیغال در محیط کشت  MSجامد
Fig 1. A. In vitro culture of S. marianum seeds. B. Seedlings grown on MS medium. C. Hypocotyl explants of S. marianum inoculated with
ATCC15834 strain for bacterial removal after 48 hrs. D. Hairy roots emergence on 5-days old hypocotyl explants inoculated with
ATCC15834 strain on solid MS medium.

ریزنمونههای هیپوکوتیل  11روز ،در ریزنمونههای برگی  13روز

نتایج و بحث

و ریشه  15روز بعد از همکشتی و شستشو با آنتیبیوتیک
درصد تولید ریشه مویین

سفوتاکسیم (  500میلیگرم در لیتر) و انتقال به محیط فاقد

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که فاکتورهای مورد

هورمون ریشههای مویین ظاهر شدند .در این بررسی مشاهده شد

استفاده شامل سویههای باکتری ،سن ریزنمونه ،نوع ریزنمونه و

که زمان تشکیل ریشه مویین بر اساس تعداد روز بعد از تلقیح با

همچنین اثر متقابل دوگانه بین سویههای مختلف باکتری و سن

سویههای متفاوت آگروباکتریوم رایزوژنز در هر سه نوع ریزنمونه

ریزنمونه ،سویههای مختلف باکتری و نوع ریزنمونه ،سن

متفاوت بود ،به طوریکه در ریزنمونه هیپوکوتیل تلقیح شده با

ریزنمونه و نوع ریزنمونه و همچنین اثرمتقابل سه گانه بین سویه

سویه  15834نسبت به سویه  R1000مدت زمان ظهور ریشههای

باکتری ،سن ریزنمونه و نوع ریزنمونه در سطح یک درصد معنی-

مویین بعد از همکشتی ریزنمونهها کمتر بود .لذا کارایی تراریختی

دار بودند (جدول .)1

در سویه  15834بهتر از سویه  R1000بود .ریشههای مویین در

نمودار مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه (شکل  )2نشان داد که

ریزنمونههای برگی تلقیح یافته با هر دو سویه تقریباً بهطور

از بین سویههای مورد مطالعه ،سویه  15834در ریزنمونه

همزمان دیده شد .ریزنمونه ریشه نسبت به سایر ریزنمونهها در

هیپوکوتیل  5روزه در مقایسه با تیمارهای همین سویه در تلقیح

مدت زمان طوالنیتری ریشههای مویین را ظاهر نمود .احتماالً

ریزنمونه ریشه و برگ و همچنین سویه  R1000در هر سه

این امر به دلیل ماهیت سلولهای ریشه به واکنش پذیری و تهییج

ریزنمونه درصد ریشههای مویین بیشتری ( 67درصد) حاصل

دیرتر و کمتر این اندامها بخاطر بیوسنتز و محتوای باالی اکسین

نموند ،در حالی که کمترین درصد ریشهزایی ( 23درصد) مربوط

مییاشد که مانع ریشهزایی و نمو متعاقب ریشهها میشود (Shen

به سویه  R1000در ریزنمونه برگ  15روزه مشاهده شد .در

).et al. 1988
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شکل  -1الف) کشت درون شیشهای بذور گیاه ماریتیغال ب) گیاهچههای رشد یافته در محیط  MSپ -ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه ماریتیغال تلقیح شده با باکتری سویه

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال.....

اعظمی و همکاران

جدول -1تجزیه واریانس تأثیر نوع سویه  ،سن و نوع ریزنمونه بر القاء ریشههای مویین گیاه ماریتیغال
Table 1. Analysis of variance for the effects of strain type, age and type of explant on hairy root induction of S. marianum
سویه باکتری((A

1

**0/034

سن ریزنمونه()B

2

**

0/130

نوع ریزنمونه()C

2

**

0/123

سویه باکتری *سن ریزنمونه((A*B

2

**0/015

سویه باکتری *نوع ریزنمونه()A*C

2

**

0/020

سن ریزنمونه *نوع ریزنمونه()B*C

4

**

0/042

سویه باکتری* سن ریزنمونه* نوع ریزنمونه ()A*B * C

4

**0/015

خطا آزمایش

36

/0041

ضریب تغییرات
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منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات درصد القای ریشه مویین

14/71
 :**،nsبه ترتیب غیر معنی داری و معنی داری در سطح احتمال %1

ns , **: non-significant, significant at 1% probability level, respectively

شکل  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع سویه  ،نوع و سن ریزنمونه بر القاء ریشههای مویین گیاه ماریتیغال
Fig 2. Mean comparison for the interaction of strain type, age and type of explant on hairy root induction of S. marianumm

ریشههای طبیعی داری الگوی رشدی ژئوتروپیک (زمینگرا) بوده،

های فرعی بیشتر و کوتاه شدن طول ریشهها میشود .اکسین در

درحالیکه ریشههای مویین پاسخ رشدی پالژیوتروپیک (عدم

دارد (.)Shen et al. 1988

مرحله شروع ریشهزایی نقش به سزایی

زمینگرایی) را نشان میدهند که احتماال رشد پالژیوتروپیک به

در این پژوهش ،درصد باالی تراریختی در ریزنمونههای 5

دلیل فقدان پالستیدهای مختلف از جمله آمیلوپالست در دانههای

روزهای میتواند ناشی از حساسیت باالی این ریزنمونه به باکتری

نشاستهای ریشههای مویین میباشد .ویژگی بارز دیگر ،وجود

در مقایسه با سایر ریزنمونههای بهکار رفته باشد که این حساسیت

انشعابات بیشتر و کوتاهتر ریشههای مویین میباشد که دلیل آن

به وضعیت فیزیولوژیکی بافتها نیز بستگی دارد (

احتماال بیوسنتز بیشتر اکسین در ریشههای مویین (تراریخت)

 .)2003ریزنمونههای جوانتر بیشترین پاسخ تراریختی را نشان

است چرا که افزایش غلظت اکسین در ریشهها باعث ایجاد ریشه-

دادند .با توجه به روند تولید ریشه مویین در شکل  2احتماال سن

Pawar et al.

ریزنمونه گیاهی تأثیر مهمی بر تولید ریشههای مویین داشت
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اعظمی و همکاران

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال....

( .)Kabiirnetaj et al. 2012در تحقیقی که بر روی گیاه

Gmelina

 arboreaانجام گردید ،ریزنمونههای  5روزه 20-15 ،روزه و
 30-25روزه انتخاب و با سویه  ATTCC15834تلقیح یافت ،که
ریزنمونههای  5روزه بیشترین میزان القای ریشه مویین (32
درصد) را داشتند

(.)Dhakulkar et al. 2004

باشد چرا که زخم ،باعث تولید ترکیبات متعددی در نزدیکی محل

تراریخت گیاه ماریتیغال DNA :M .نشانگر :C- ،)cinna Gen( 10000 bp

زخم میشوند که در باززایی و فرآیند انتقال ژن مؤثراند .در فرآیند

ریشههای شاهد غیر تراریخت به عنوان کنترل منفی : C+،آگروباکتریوم سویه

ایجاد پاسخ زخم ،ریزنمونههای مختلف به زخم ،پاسخهای

 15834به عنوان کنترل مثبت ،الین 1تا  :4ریشههای مویین القا شده در ریز

متفاوتی را نشان میدهند ) .(Potrykus et al. 1990سلولهای
ریزنمونه ،در بیوسنتز  DNAو توانایی تقسیم سلولی به علت بلوغ
فیزیولوژیکی متفاوت سلولها ،تفاوت دارند .مشخص است که
توانایی سویههای مختلف در انتقال ژن به سلول گیاهی متفاوت
است .از بین سویههای بررسی شده در این آزمایش سویه
15834بیشترین کارایی در تشکیل ریشههای مویین را داشت .این
تفاوت در بیماریزایی به پالسمیدهای قرار گرفته در سویههای
باکتری مرتبط است ( .)Nin et al. 1992همچنین دلیل دیگر این
تفاوتها بیان متفاوت ژنهای  T-DNAریشههای تراریخته ،تعداد
کپیهای متعدد  T-DNAوارد شده و اثرات محل ورود

T-DNA

به ژنوم گیاه میباشد (.)Akramian et al. 2011
تأیید تراریختی ریشههای مویین با واکنش

PCR

نتایج الکتروفوز ژل آگارز  1درصد محصول واکنش زنجیره-
ای پلیمراز برای ریشههای تراریخت احتمالی ،حضور قطعه

bp

 780مربوط به ژن  rolBرا در ریشههای حاصل در ریزنمونههای
مختلف توسط سویههای آگروباکتریوم رایزوژنز به کار رفته ،نشان
داد (شکل )3همچنین در  DNAحاصل از ریشههای طبیعی گیاه
(به عنوان کنترل منفی) هیچ باند تکثیری در  PCRمشاهده
نگردید .به عبارت دیگر ،حضور باند قوی در منطقه  780 bpمؤید
تکثیر قطعه مورد بررسی و حضور ژن  rolBدر ریشههای مویین
بود (شکل .)3

نمونههای هیپوکوتیل گیاه ماریتیغال توسط آگروباکتریوم رایزوژنز
Fig 3. PCR for the verification of rolB gene presence on the
transformed hary roots of S.marianum. M: 1kb DNA ladder
(Cinna gene), C-:non-transformed roots as negative control, C+:
Agrobacterium rhizogenes 15834 strain as positive control,
Lines 1-4: Hairy roots induced on the hypocotyl explants of S.
marianum by the inoculaion with Agrobacterium rhizogenes

جدول  -2ج دول تجزیه واریانس تأثیر نوع سویه و نوع ریزنمونه بر مدت
زمان ظهور ریشههای مویین در گیاه ماریتیغال
Table 2. Analysis of variance for the effects of strain and explant
type on the time needed for hairy roots induction in S. marianum

منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

سویه باکتری

1

*5/5

ریزنمونه

2

*345/7

سویه * ریزنمونه

2

*5/05

خطاآزمایش

12

0/88

ضریب تغییرات

4/74

 :** ،* ،nsبه ترتیب غیر معنی داری و معنی داری در سطح احتمال  %5و %1
ns, * and **: non-significant, sinificant at 1% and 5 %
probability levels, respectively

مدت زمان ظهور ریشههای مویین
با توجه به اینکه ریزنمونه های  5روزه در آزمایشات قبلی
نتایج بهتری نشان داده است در آزمایشات مربوط به مدت زمان
ظهور فقط ریزنمونههای  5روزه انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل نوع سویه
باکتری و نوع ریزنمونه گیاهی در مدت زمان ظهور ریشههای
مویین در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول.)2
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که سریعترین زمان ظهور
ریشههای مویین توسط سویه  15834و ریزنمونه هیپوکوتیل در
مدت زمان  10روز و دیرترین زمان ظهور ،در ریزنمونههای برگ
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پاسخ محل زخم ،فاکتور مهمی برای فرآیند انتقال ژن می-

شکل  -3واکنش زنجیرهای پلیمراز جهت تأیید حضور ژن  rolBدر ریشههای

اعظمی و همکاران

القای ریشه های مویین در گیاه مارتیغال....
تلقیح یافته توسط سویه  R1000و در مدت زمان  26روزه

اجزای محیط کشت ،گاهی اوقات میتواند نرخ رشد ریشههای

مشاهده شد (شکل .)4پاسخهای مختلف در زمان القای ریشه

مویین و میزان متابولیتهای تجمع یافته را تغییر دهند .محیطهای

مویین ،به سویه آگروباکتریوم رایزوژنز و واکنش متقابل آن با گیاه

کشت  MS ،1/2MSو  ،B5سه نوع محیط کشت استاندارد هستند

میزبان و نوع بافت بستگی دارد (.)Veena and Taylor, 2007

که بهصورت گسترده جهت کشت ریشههای مویین بسیاری از

بررسی اثر روشهای تلقیح (تزریق و غوطهوری) بر ریزنمونه

یونهای محیط کشت ،اولین فاکتور مؤثر بر میزان رشد ریشههای
مویین میباشد ( .)Wu, 2007در هر سه محیط  MS ،1/2MSو

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بین دو روش تلقیح

 ،B5مقدار فسفر و کلسیم تقریباً مشابه است در حالیکه مقدار

غوطهوری و تزریق از لحاظ آماری تفاوت معنیدار وجود داشته و

نیتروژن متفاوت میباشد بنابراین مقدار نیتروژن میتواند به عنوان

بیشترین درصد ( 62درصد) تلقیح مربوط به روش غوطهوری

یک فاکتور مهم و کلیدی ،رشد ریشههای مویین را تحت تأثیر

بوده در حالیکه روش تزریق فقط کارایی  52درصدی داشته

قرار دهد ( .)Wu, 2007تأثیر محیطهای کشت مختلف (،MS

است که این برتری روش غوطه وری تایید کننده بررسی های

 WP ،1/2B5 ،B5 ،1/2MSو  )1/2WPبر القای ریشههای مویین

 Rahnamaو همکاران ( )2008در گیاه ماریتیغال است .احتماال

در گیاه  Pueraria candolleiمورد مطالعه قرار گرفته و نتایج

دلیل کارایی بهتر روش غوطه وری زخم نمودن ریزنمونه و تماس

نشان داد که ،محیط  1/2 MSبیشترین وزن خشک ریشه مویین

بیشتر سلولهای ریزنمونه با سویه باکتری است که در این صورت

( 0/13 ± 0/03گرم) را تولید نمود و کمترین وزن خشک ریشه

. (Akbarian et

در محیط  1/2B5حاصل شد ( .)Udomsuk et al. 2009ریشههای

باکتری دسترسی کامل برای نفوذ به بافت را دارد
)al. 2011

مویین شیرینبیان در محیط کشت  NBدر مقایسه با محیط ،WP

بررسی اثر نوع محیط کشت ( )MS،1/2MSبر ریزنمونه

 MSو  B5بهترین رشد (بیشترین وزن تر) را نشان داد

هیپوکوتیل  5روزه توسط سویه  15834آگروباکتریوم

(.)Mehrotra et al. 2008

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر نوع محیط
کشت (  )MS،1/2MSبر درصد ریشهزایی معنی دار بود .نمودار
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که محیط  MSبیشترین درصد
ریشه مویین ( 60درصد) را حاصل نمود در حالی که محیط
 1/2MSدرصد ریشه مویین کمتری ( 53درصد) تولید کرده است
(شکل  .)5در مطالعات پیشین نیز برتری محیط  MSدر میزان
رشد ریشههای مویین القاء شده در گیاه

Cichorium intybus

گزارش شده است ) .(Kabirnotaj et al. 1391طبق نتایج بهدست
آمده میتوان محیط کشت  MSرا به منظور القای ریشههای مویین
و تثبیت کشت آنها معرفی نمود .در تحقیقات بسیاری اثر محیط
کشت بر رشد ریشههای مویین را مورد بررسی قرار دادهاند.
عوامل تغذیهای ممکن است بر تعداد و طول انشعابات ریشه
تأثیرگذار باشند ( .)Hilton et al. 1990رشد سلول گیاهی و تولید
متابولیتهای ثانویه در سلولهای کشت شده وابسته به غلظت و

تأثیر غلظتهای مختلف ساکارز بر میزان رشد ریشههای مویین
نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها (شکل  )6نشان داد که
بیشترین درصد ( 60درصد) ریشههای مویین مربوط محیط حاوی
 30گرم در لیتر ساکارز بود که این تیمار نسبت به سایر تیمارها از
نظر آماری اختالف معنیداری داشت .نتایج این مطالعه مشابه
نتایج بررسی شریفی و همکاران جهت بررسی ریشههای مویین بر
روی گیاه  Papaver bracteatumاست (.)Sharafi et al. 2013
ریشههای تولید شده در غلظت  40گرم درلیتر ساکارز از نظر
مورفولوژی خیلی مناسب نبودند و رنگ متمایل به قهوهای داشته-
اند که احتماال علت آن غلظت بیش از نیاز ساکارز برای جذب
توسط گیاه است .بهطور کلی غلظتهای باالتر ساکارز به دلیل از
بین بردن توازن عناصر محیط اثرات سوئی در القای ریشههای
مویین دارند ). (Gritothe et al. 2002

تعادل مواد غذایی موجود در محیط کشت میباشد (.)Wu, 2007
62
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 مقایسه میانگین اثرات متقاب ل نوع سویه باکتری و نوع ریزنمونه گیاهی در مدت زمان ظهور ریشههای مویین گیاه ماریتیغال-4 شکل
Fig 4. Mean comparison for the interaction of bacterial strain and explant type on the time needed for hairy roots emergance of S.marianum

 مقایسه میانگین اثرات نوع محیط کشت بر تشکیل ریشههای مویین گیاه ماریتیغال-5 شکل
Fig 5. Mean comparison for the effects of growing media type on the formation of hairy roots in S. marianum in vitro culture

 مقایسه میانگین غلظتهای مختلف ساکارز بر درصد القای ریشههای مویین گیاه ماریتیغال-6شکل
Fig 5. Mean comparison for the diverse sucrose concentration effects on hairy root formation of S. marianum
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بسیاری از اجزای محیط کشت از عوامل مهم در رشد و تولید

کشت بیشتر اوقات میزان رشد ریشهها و تجمع متابولیتهای

متابولیتهای ثانویه میباشند .قندها عالوه بر منبع کربن ،به عنوان

ثانویه را افزایش میدهد (.)Bensaddek et al. 2008

ترکیبات ایجاد سیگنال در تولید متابولیتهای ثانویه در کشت
ریشههای مویین عمل میکنند ( .)Gritothe et al. 2002بهینه-
سازی ترکیبات محیط کشت ،سبب افزایش میزان رشد ریشههای
تغییر در منابع قند ،نیتروژن و فسفر میباشد (

Bensaddek et al.

 .)2008گلوکز و ساکارز منابع ترجیحی برای کشت بافت هستند.
مطالعات نشان میدهند که ساکارز کربوهیدرات منتخب در تعداد
زیادی از گیاهان بوده و به عنوان منبع کربن و انرژی بهکار میرود
( .)murashing and Skoog, 1962ساکارز منبع مهم کربن جهت
کشت سلول گیاهی و بیوسنتز متابولیتهای ثانویه میباشد
) .(Shinde et al. 2010کاهش رشد ریشهها در غلظتهای باالی
ساکارز احتماالً ناشی از تنش اسمزی میباشد

(Nguyen et al.

) .1992غلظتهای باالی ساکارز به شدت سبب کاهش رشد
ریشههای مویین گونههای مختلف گیاه  Psoraleaگردید
( .)Nguyen et al. 1992بهطور کلی سرعت رشد ریشههای مویین
عموماً زیاد میباشد ،اما برخی عوامل نیز قادر به ایجاد تغییر در
میزان رشد ریشههای مویین هستند ،بهینهسازی ترکیبات محیط

بهینهسازی ترکیبات محیط کشت جهت دستیابی به باالترین
میزان رشد و تولید متابولیتهای ثانویه در ریشههای مویین
ضروری میباشد .نوع سویه باکتری ،نوع ریزنمونه ،سن ریزنمونه،
منبع کربن و غلظت بر القا و تولید ریشههای مویین مؤثر هستند.
نتایج حاصل از آزمایش القاء ریشههای مویین با سویههای
مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز و سنین مختلف و نوع ریزنمونه
نشان داد که سویه  15834و ریز نمونهها با سن  5روزه هیپوکوتیل
بهترین سویه و ریز نمونه جهت القاء ریشههای مویین در گیاه
ماریتیغال بود .روش غوطهوری کارایی بیشتری در القاء ریشههای
مویین این گیاه داشت .بیشترین درصد تشکیل ریشههای مویین
مارتیغال در محیط کشت  MSبا ساکارز  30گرم در لیتر مشاهده
شد و با افزایش ساکارز درصد تشکیل ریشهها کاهش یافت.
پتانسیل باالی سیستم ریشههای مویین برای تولید متابولیتها
شاخص مهمی است تا در آینده نزدیک محققان زیست فناوری از
ریشه های مویین به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به منابع
نهفته گیاهی استفاده نمایند.
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Abstract
Silybum marianum L. from the Asteraceae is an annual or biennial plant widely distributed in the north, west
and south of Iran. The fruits are containing medicinal flavonoids such as silymarin. This study was conducted
to optimize the growing conditions for hairy roots and to assay the diverse factors affecting the induction and
growth of hairy roots induced by Agrobacterium rhizogenes. The seeds were cultured on MS medium and
were kept in the growth chamber. After germination and seedling growth; explants from the leaves, hypocotyl
and roots were taken behind growth and after 5, 10 and 15 days. The explants were inoculated (treated) with
two (R1000 and 15834) Agrobacterium rhizogenes strains. Furthermore, the effects of two inoculation
methods (floating and injection) were assayed on the hairy roots emergence percentage. MS and 1/2 MS
growing media were compared regarding the establishment of the hairy roots in the liquid medium. In a
separate experiment, the effect of sucrose amount (20, 30 and 40 gl-1) were evaluated on hairy root induction
and the roots emergence percentage was recorded. To verify the transgenic identity, PCR test with specific
marker genes was carried out. The results revealed that 15834 strain was the strain of choice in 5 days old
hypocotyl explants and produced more hairy roots than other strain. The best rooting percentage belonged to
leaf explants at 15 days-old, treated with R1000. Floating was the method of choice for inoculation. 30 gL-1
sucrose was the best treatment for the root induction as well.
Keywords: Agrobacterium rhizogenes, Explant, Hairy root, Silybum marianum L., Secondary Metabolite
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