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پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران-دوماهنامه علمی
)1395(655-666، صفحه 4، شماره 32جلد 

مویینهايریشهدراسکوپوالمینوآتروپینآلکالوئیدهايتروپانمیزانبراسیدسالیسیلیکالیسیتورتأثیر
Hyoscyamusگیاهبافتکشتازحاصلهايریشهو niger L.

2زینالیامینهو*1پارسامیترا

ایرانتهران،بهشتی،شهیددانشگاهجهاددانشگاهی،کاربرديپایهعلومپژوهشکدهگیاهی،ژنتیکوفیزیولوژيگروه،مربیمسئول،نویسنده-*1
mitraprs@yahoo.comالکترونیک:پست

ایرانتهران،بهشتی،شهیددانشگاهجهاددانشگاهی،کاربرديپایهعلومپژوهشکدهگیاهی،ژنتیکوفیزیولوژيگروه،مربی-2

1394وریتاریخ پذیرش: شهر1394مردادتاریخ اصالح نهایی: 1394خردادتاریخ دریافت: 

چکیده
وآسممانند هاییبیماريدرماندروسیعیاربردهايککولینرژیک،آنتیاثردلیلبهاسکوپوالمینوآتروپینمانندییلکالوئیدهاآتروپان

حاصلهايریشهدراسکوپوالمینوآتروپینآلکالوئیدهايتروپانمیزانبراسیدسالیسیلیکالیسیتوراثراتتحقیق،اینرد.دندارتشنج
Hyoscyamus nigerگیاه مویینریشهوبافتکشتاز L.0يهاغلظتبااسیدسالیسیلیکالیسیتورتأثیرتحتها،ریشه.انجام شد،
باآلکالوئیدهاتروپانمیزاننهایتدرشدند.کشتساعت168و24،96زمانیتیمارهايدریکهروموالرمیلی4و1/0،1،2

مقداربیشترینگرفت.قراربررسیموردتیمارهاایندرنیزهاریشهرشدسرعتهمچنینشدند.مقایسهوسنجشHPLCازاستفاده
موالرمیلی2وساعت168زمانیتیماروموالرمیلی1غلظتدرترتیببهبافت،کشتازحاصلهايریشهدراسکوپوالمینوآتروپین
برابر13ازبیششاهدبهنسبتغلظتایندراسکوپوالمینمقدارشد.مشاهدهساعت96گذشتازپسواسیدسالیسیلیکالیسیتور
پسوموالرمیلی2غلظتدرآتروپینمقداربیشترین،مویینهايریشهدرداد.نشانخشک)وزنگرمبرگرممیکرو53/649(افزایش

شد.مشاهدهساعت168زمانمدتدروموالرمیلی1/0حاويکشتمحیطدراسکوپوالمینمقدارباالترینوساعت96گذشت از
نسبتبافتکشتازحاصلهايریشهدرکهحالیدربود،بیشترمویینهايریشهدراسکوپوالمینبهآتروپیننسبتکلی،طورهب

یافت.کاهشغلظت،افزایشباالیسیتوردوهردرهاریشهرشدهمچنینبود.بیشترآتروپینبهاسکوپوالمین

Hyoscyamusکلیدي:هايهواژ niger L.،بافتکشتمویین،ریشهاسید،سالیسیلیک،توریسیال.

مقدمه
وآتـــروپین ازجملـــه،دهایـــآلکالوئتروپـــان
اثـر کـه هسـتند ايهیثانوي هاتیمتابولاسکوپوالمین،

وداشتهکیپاراسمپاتاعصاببرکولینرژیکآنتیقوي
اتسـاع ودرددهنـده نیتسـک اسپاسـم، رفـع عنـوان به

ـ بردهبکارچشممردمک Palazón(شـوند یم et al.,

,Bruce؛ 2008 خــانوادهگیاهــانازتعــدادي.)2008
ــیب ــهزمینـــیسـ ، Atropaهـــايجـــنسازجملـ

Brugmansia ،Datura ،Duboisia ،Hyoscyamus

تروپـانی آلکالوئیـدهاي داشـتن دلیـل بهScopoliaو
& Grynkiewicz(هسـتند دارویـی خاصـیت داراي

Gadzikowska, 2008; 2002.(
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Hyoscyamusگیاه nigerدرکهبودهی علفی اهیگ
,Khatamsaz(شتهداپراکنشمختلفی نواح بهو)1998

موردسنتیطبدردیربازازها،متابولیتاینداشتنلحاظ
اینتولیدافزایشدرسعیمحققانبنابراین،است.بودهتوجه

دارند.تجاريمقیاسدرباارزشثانویههايمتابولیت
هايسلولدرعمدهطورهباسکوپوالمینوآتروپین

دروشوندمیمنتقلهواییهايبخشبهوسنتزجوانریشه
نیستند.باالحجمدرهامتابولیتتجمعبهقادرهاریشهنتیجه

یخارجیتوهورمونیفمنبعکیبهازینشهیرکشتهمچنین
اریبسسنتزبهمنجرامرنیاکهدارندهميکندرشدوداشته

مقدارموارد،ازبسیاريدر.شودیمهیثانويهاتیمتابولکم
پایینبسیارسازيتجاريبرايآلکالوئیدهاتروپاناین
مانندجایگزینهايروشازامروزهرو از اینباشد،می

سلولیکشتوشیمیاییسنتزاي،گونهبینهیبریداسیون
مویینهايریشهتولیدها،روشاینمیان درشود.میاستفاده

Kai(باشدمناسبیراهتواندمی et al., شهیرستمیس.)2012
وبودهداریپااریبسهورمونبدونکشتطیشرادرنیموی
ع،یسررشددارد.يمادراهانیگباسهیمقادرییباالدیتول

ازیفیطسنتزییتواناوينگهدارسهولتزمان،کاهش
ییایمزاازجملهنییموهايشهیردرییایمیشهايبیترک

دیتوليبرایمئداومهمیمنبعبهرانهاآکهاست
Biondi(استکردهلیتبدارزشمندهیثانويهاتیمتابول et

al., مقیاسدرآلکالوئیدهاتولیدمواقع،بیشتردراما).2000
زیستیهايمحركبهنیازافزایش،برايواستکمتجاري

آنهاست.تولیدبرايغیرزیستیو
القايتوانایی،دفاعیهايپاسخبرعالوهالیسیتورها

بهراآلکالوئیدهاتروپانمانندثانویههايمتابولیتتجمع
Kai(دارندعهده et al., وشیمیاییمواد،الیسیتورها).2012

توانندمیکههستندمختلفمنابعاززیستیفاکتورهايیا
شوند.هدفزندهارگانیسمفیزیولوژیکیتغییراتموجب

واسیدسالیسیلیکمانندرسانعالمتيهامولکول
کههستنداهیگرشدیدرونيهاکنندهمیتنظدیاسجاسمونیک

ي هاتنشبهپاسخواهیگنموورشددريدیکليهانقش
ي رسپتورهاي روبرهابیترکنیاکنند.یمءفایایطیمح

ي اناشناختهسمیمکانموجبوگذاشتهمتقابلاثراهیگءغشا
ی خاصي هاژني سازفعالباعثحاصلسمیمکانشود.یم

مانندیدفاعهايبیترکازي اریبسآنجهینتدر،شده
هاکروبیمبهوابستهيهانیپروتئودهایآلکالوئها،فنلیپل

Kang(شودیمسنتز et al., آنهاازرو از این).2004
استفادهي تجاردیتولبهدنیرسي براروشیعنوانبهتوانمی
.کرد

يهاغلظتدراسیدسالیسیلیکماریتاثرتحقیق،ایندر
وآتروپینآلکالوئیدهايتروپانمیزانبرمختلف

درجداگانهطوربه،رشدشاخصهمچنینواسکوپوالمین
مقایسهنییمويهاشهیروبافتکشتازحاصلهايریشه

.شدیابیارزو

هاروشومواد
جداکشتقطعاتتهیه

.Hاهیگي بذرها niger L.ي اکنگرهپوستهداشتندلیلبه
دارند.یی ایباکترویقارچيهایآلودگبردننیبازبهازین

درهیثان30مدتبهبذرها ابتدا،هایآلودگنیاحذفي برا
تیپوکلریهمحلولدرآنازپسوی ضدعفون%96اتانول

80نیتوئقطرهدوهمراهبهفعالکلر)v/v(%1ي حاومیسد
باشستشومرتبه4سپسشدند.سیخقهیدق5مدتبه

انجامقهیدق5و2،3،4ی زمانفواصلبهلیاسترمقطرآب
باتیمارازپسبذرها نیزی زنجوانهدرعیتسربراي.شد
Akramian(ساعت48مدتبهppm200کیبرلیجدیاس

et al., Murashige(MSکشتطیمحدر)2008 &

Skoog, ي دمادروشدهکشتهورمون،فاقد)1962
ي نگهدارهفته2مدتبهی کیتاردروگرادیسانتدرجه25

Parsa(شدند et al., 2011a,b.(

.Hگیاهازانبوههايریشهتولید niger L.

بافتکشتطریقازریشهتولید
نوپدیدهايریشهبافت،کشتطریقازریشهتهیهبراي

5- 10طولهبکهقبلمرحلهدرزدهجوانهبذرهاياز
طیمحدرشتریبشیافزاورشدي براوجدا،بودندمترمیلی
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ي حاو)5B)1968.,aletGamborgعیماکشت
کریشي روبروکشتIBAهورمونتریلدرکروموالریم1

ي دماوی کیتاردرقهیدقدردور100سرعتباانکوباتور
شدندي نگهدارروز30مدتبهگرادیسانتدرجه25

)Parsa et al., 2011a,b؛Ebrahimzadeh et al., 2003(.

مویینریشهالقاي
Hairy(نیمویي هاشهیرهیتهي برا root(هیسواز

ابتدامنظوربدینشد.استفادهA4زوژنزیراومیاگروباکتر
دمبرگازبودندي ترواضحي هارگبرگي داراکهیی هابرگ
شدند.دادهبرشي متریسانت2کوچکقطعاتبهوجدا

سطحبري باکتربهآغشتهلیاسترسوزنازاستفادهباسپس
شد.جادیازخمهارگبرگي روبروی برگقطعاتزیرین
B5جامدکشتطیمحي روبرآلوده،ی برگقطعاتآنگاه 

شدند.کشتساعت48مدتبهکیوتیبیآنتوهورمونفاقد
mg/l400ي حاوB5جامدکشتطیمحبهآن،ازپس

رشدبراينهایتدرشدند.واکشتمیسدمیسفوتاکس
ی برگقطعهازمتریسانت4طولبانیمویي هاشهیرسریعتر،

میسفوتاکسmg/l400ي حاوB5مایعکشتطیمحبهوجدا
میزانواکشتازمرحلههردرشدند.منتقلمیسد

بودترکیباینفاقدنهاییکشتوکاهشسفوتاکسیم
)Parsa et al., 2011b.(

روشازمویینهايریشهبودنتراریختهییدأتبراي
گیاهیبافتازDNAابتدامنظوربدینشد.استفادهمولکولی

استخراجتغییراتکمیبا)1997(همکارانوCaiروشاز
ازاستفادهبا) PCR(مرازپلیايزنجیرهواکنشآنازپسو

دماي(برنامهطبقوrolCوrolBاختصاصیآغازگرهاي
ی واسرشتگي براقهیدق3مدتبهگرادسانتیدرجه94
درجه94ی واسرشتگي دماشامل:چرخه40ه،یاول

درجه54اتصالي دما،ثانیه60مدتبهگرادسانتی
درجه72شدنلیطوي دمادقیقه،1مدتبهگرادسانتی
مرحلهشدنلیطوي دماودقیقه1مدتبهگرادسانتی

شدانجام)دقیقه6مدتبهگرادسانتیدرجه72یینها
)Parsa et al., 2011b.(

رشدشاخصتعیین
تیمارهايدرالیسیتورهايهاغلظتازیکهربراي

بهرشدشاخصساعت)،168و0،24،96(مختلفزمانی
شد:محاسبهزیرروش

تیمار(گرم) تحت ریشههاي خشک (گرم)وزن اولیه ریشههاي خشک = شاخص رشدوزن

الیسیتورتیمار
طورهبی معمولي هاشهیرونیمویي هاشهیرازیکهر

بادیاسسالیسیلیکحاويB5کشتمحیطدرجداگانه
3دروموالر)میلی4و0،1/0،1،2(مختلفغلظت5

تکرار3بایکهروساعت168و24،96زمانیتیمار
شدند.کشت

کشتازحاصلهايریشهازآلکالوئیدهاتروپاناستخراج
بنگدانهگیاهمویینهايریشهوبافت

وKamadaروشازآلکالوئیدهااستخراجبراي
گرممیلی200منظور،بدین.شداستفاده)1986(مکارانه

ل:ومتانکلروفرم:باشدهپودرخشکگیاهیماده
و15:15:1هاينسبتباترتیببه%28آمونیومهیدروکسید

درجه40دماي(اولتراسونیکمعرضدرساعت1مدتبه
ازپسگرفت.قرار)کیلوهرتز42فرکانسوگرادسانتی
دستگاهکمکبهکلروفرمیفازصافی،کاغذازعصارهعبور

مخلوطبعد،مرحلهدرشد.خشکدوارهتبخیرکنند
کیدسولفوریاسلیترمیلی2وکلروفرملیترمیلی5
دوروجدایکلروفرمفازشد.اضافهعصارهبهموالر5/0

باوpH=10- 11تاآلکالوئیدحاويآبیفازوشدریخته
شد.تنظیمیخرويبر%،28آمونیومهیدروکسیدازاستفاده

بادوباروکلروفرملیترمیلی2باباریکآلکالوئیدها
ازپسنهاییمادهشدند.استخراجکلروفرملیترمیلی1

نهایتدرشد.صافوآبگیري،سدیمسولفاتکردن اضافه
.شدحللومتانلیترمیلی1-2درنمونه،HPLCآنالیزبراي
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HPLCروشبهآلکالوئیدسنجش

Roosروشازآلکالوئیدهاتروپانکیفیشناساییبراي

)Roos & Lau-Cam, کروماتوگرافیازاستفادهبا)1986
HPLCدستگاهشد.استفاده)HPLC(باالکاراییبامایع

ستونازوبودهسوئدLKBنوعازاستفادهمورد
C18 Eurospher)µm5×mm6/4×cm250(افزارنرمو

chromgate،مدلپمپK-1001،لوپباتزریقشیر
مدلPDAآشکارسازوD-14163مدلمیکرولیتر20

K-2800حاللانیجرسرعتد.یگرداستفادهml/min1و

موجطول.بودآب+%1/0استاتآمونیوممتحركفاز
دیآلکالوئدوزانیمشد.میتنظnm215=ي رودستگاه

براساسیبررسمورديهانمونهدرنیاسکوپوالمونیآتروپ
یمنحنازاستفادهبا)1شکل(آمدهدستبیمنحنریزسطح

براساسزیناستانداردی منحن. شدمحاسبهآنهااستاندارد
وسولفاتنیآتروپاستاندارد،بیترکدویمنحنریزسطح

،500،250،125،5/62د،یدروبرومایهنیاسکوپوالم
آنهافیطوهیتهتریلیلیمدرگرمکرویم625/15و25/31

شد.میترسنانومتر215موجطولباودستگاهتوسط

نیاسکوپوالمونیآتروپاستاندارددوکالیبراسیونمنحنی-1شکل

نتایج
تروپانتولیدورشدشاخصبراسیدسالیسلیکاثربررسی

اسکوپوالمینوآتروپینيآلکالوئیدها
بافتکشتازحاصلهايریشه

،اسیدسالیسیلیکغلظتافزایشباهکدادنشاننتایج
)2(شکلبافتکشتازحاصلهايریشهرشدمیزان

کشتمحیطدرهاریشهرشد.)A4شکل(یابدمیکاهش
شتذگازپسواسیدسالیسیلیکموالرمیلی4حاوي
تیمارداد.نشانکاهش%50شاهدبهنسبتساعت168

تأثیراسیدسالیسیلیکموالرمیلی1و1/0يهاغلظتبا
نداد.نشانرشدشاخصرويربمنفی

وآتروپینمیزانتولیدC4وB4هايشکل
مختلفيهاغلظتباتیمارازپسرااسکوپوالمین

د.ندهمینشانمختلفزمانیهايدورهدراسیدسالیسیلیک
موالرمیلی1حاويکشتمحیطدرآتروپینمقداربیشترین

ساعت168گذشتازپسواسیدسالیسیلیک
شدمشاهدهریشه)خشکوزنگرمبرگرممیکرو1/80(
سالیسیلیکموالرمیلی1و1/0يهاغلظتدر.)B4شکل(

تمامدرراآتروپینمیزاندرتدریجیافزایش،اسید
تمامدراسکوپوالمینمیزانداد.نشانزمانیهايدوره

.دادنشانافزایشساعت96گذشتازپسوهاغلظت
پسوموالرمیلی2غلظتدراسکوپوالمینمقدارباالترین
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53/649(افزایشبرابر2/13حدودساعت96گذشتاز
گذشتازپسشد.مشاهدهخشک)وزنگرمبرمیکروگرم

4و2يهاغلظتدراسکوپوالمینمقدارهفتهیک
.)C4شکل(یافتکاهشموالرمیلی

هاي مویینریشه
میزان،اسیدسالیسیلیکغلظتافزایشباکهدادنشاننتایج
.)A5شکل(یافت کاهش)3(شکلمویینهايریشهرشد
موالرمیلی4حاويکشتمحیطدرهاریشهرشد

بهنسبتساعت168گذشتازپسواسیدسالیسیلیک
داد.نشانکاهش%5/55شاهد

وآتروپینتغییراتمیزانC5وB5هايشکل
دراسیدسالیسیلیکمختلفغلظت4دررااسکوپوالمین

مقداربیشتریند.ندهمینشانمختلفزمانیهايدوره
ساعت96گذشتازپسموالرمیلی2غلظتدرآتروپین

(حدودریشهخشکوزنگرمبرگرمکرومی2/140بابرابر
.)B5شکل(شدمشاهدهشاهد)بهنسبتبرابر5/2

تیماردراسکوپوالمینتروپانیآلکالوئیدمقداربیشترین
شدمشاهدهموالرمیلی1/0غلظتدروساعت168زمانی

2/75برابر،HPLCازآمدهبدستاطالعاتطبقکه
نسبتبرابر6/2(حدودریشهخشکوزنگرمبرگرمکرومی
.)C5شکل(باشدمیشاهد)به

دانهگیاهچه و کلون ریشه بنگ-2شکل 
)IBAمیکروموالر 1همراه باB5در محیط کشت مایع (تشکیل کلون ریشه

Hyoscyamusگیاهبرگیقطعاتازمویینریشهرشدوءالقا-3شکل nigerاگروباکتریومازاستفادهباA4

B5جامدکشتمحیطدربرگیقطعهازشدهجدامویینيهاریشهتکثیرالف:

روز20گذشتازپسB5مایعکشتمحیطدرمویینهايریشهتکثیرب:

الف ب
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.Hگیاهبافتکشتازحاصلهايریشهرشدشاخصبراسیدسالیسیلیکاثرات-4شکل  niger)A(،
)C(اسکوپوالمینو)B(آتروپینمیزان

()موالرمیلی4،()موالرمیلی2،()موالرمیلی1،()موالرمیلی1/0،()شاهد
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)، H. niger)Aمویینهايریشهرشدشاخصبراسیدسالیسیلیکاثرات-5شکل
)C) و اسکوپوالمین (Bمیزان آتروپین (

()موالر میلی4، ()موالر میلی2، ()موالر میلی1، ()موالر میلی1/0، ()شاهد 
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بحث
میزانبراسیدسالیسیلیکالیسیتوراثر،پژوهشایندر
همچنینواسکوپوالمینوآتروپینآلکالوئیدهايتروپان

ازحاصلهايریشهومویینهايریشهدررشدشاخص
Hyoscyamus(دانهبنگگیاهبافتکشت niger(مورد

.گرفتقراربررسی
عملکرددلیلبهشدنالیسیتهبهریشهبافتالعملعکس
اینباشد.میرسانعالمتهايمولکولعنوانبهالیسیتورها
کلیديهايسیگنال،)SA(اسیدسالیسیلیکمانندالیسیتورها

گیاهاندفاعیهايپاسخکردنفعالدرکههستنددرونی
تولیدبرايآنفعالیتبهتوانمیاینبرعالوهدارند.نقش

غیابدرحتیگیاهاندرپاتوژنبهوابستههايپروتئین
کردنفعالبرايالیسیتورهااینکرد.اشارهپاتوژن

اثربارافعالیتاینوشوندمیاستفادهثانویههايمتابولیت
هايمتابولیتمسیردردخیلهايآنزیمفعالیترويبر

Ajungla(دهندمیانجامثانویه et al., یکیبنابراین.)2009
هايمتابولیتتولیدافزایشراستايدرمفیدراهبردهاي از

است.غیرزندهوزندهالیسیتورهايازاستفادهثانویه
بهگیاهاندردیگرالیسیتورهریااسیدسالیسیلیکتأثیر

مدتطولالیسیتور،ویژگیوغلظتمانند فاکتورهایی
همچنیندارد.بستگیگیاهرشديمرحلهوتیماردهی

آلکالوئیدهاتروپانغلظتباارتباطدربسیاريهايگزارش
نشانهمگیواستشدهارائهثانویههايمتابولیتسایرو

نوعاساسبرسیگنالیهايترکیببهینهغلظتکهدهدمی
,Namdeo(استمتفاوتهاگونه فاکتورعوامل،این).2007

محسوبثانویههايمتابولیتتولیدافزایشدرمهمبسیار
تروپانمقدارحداکثرآوردنبدستبرايبنابرایند.نشومی

.باشدمیفاکتورهااینکردنبهینهبهنیاز،آلکالوئیدها
هايریشهدرداد،نشانپژوهشایننتایجکهطورهمان

.Hگیاهبافتکشتازحاصل niger،مقداربیشترین
وموالرمیلی1غلظتدرترتیببهاسکوپوالمینوآتروپین
اسیدسالیسیلیکموالرمیلی2وساعت168زمانیگذشت

هايریشهدرشد.مشاهدهساعت96گذشتازپسو
درآتروپینآلکالوئیدتروپانمقداربیشتریننیزمویین

مقداروتیماردهیساعت96وموالرمیلی2غلظت
گذشتازپسوموالرمیلی1/0غلظتدراسکوپوالمین

هايبررسیازآمدهبدستنتایجشد.مشاهدهساعت168
Kaiتروپانتولیدکهدادنشان)2012(همکارانو

Anisodusگیاهدرانیسودینبجزآلکالوئیدها acutangulus

نتایجباکهیابدمیکاهشاسیدسالیسیلیکحاويمحیطدر
Atropaگیاههايریشهکشتدرشدهارائه belladonnaو

تولیدالیسیتوراینامااست.سازگارکتانگیاهدریا
دیگرهايگونهدرراهیوسینمانندثانویههايمتابولیت

)Wink)2004وZayedداد.افزایشسوالناسهگیاهان
جاسموناتمتیلتأثیرتحتهیوسیامینمقدارکهکردند بیان
Brugmansiaگیاهدر suaveolens25%در،یافتافزایش

مقداروهیافتکاهشاسیدسالیسیلیکحضوردرکهحالی
سالیسیلیکمیکروموالر10غلظتدرتنهاآلکالوئیدها

ازآمدهبدستنتایج.استهدادنشانافزایش،اسید
کهدادنشان)1999(همکارانوZabetakisهايبررسی
ریشهکشتبرايجاسموناتمتیلمیکروموالر1/0غلظت

Daturaگیاه stramoniumبااليتولیدبهمنجر
وKangاست.شدهشاهدبهنسبتهیوسیامین100%

جاسموناتمتیلموالرمیلی1غلظتدر)،2004(همکاران
گیاههايریشهدرراهیوسینوهیوسیامینمیزانبیشترین

Scopolia parvifloratoازدیگربسیاريآوردند.بدست
درشیکونینتولیدازجملهثانویههايمتابولیت

Lithospermum erythorhizon)Mizukami et al.,

Wang(Taxusدرتوکسیدها،)1993 et al., 2001(،
Salviaگیاه دراسیدنیکیرزمار officinalis)Yan et al.,

نتایجپروژهاینازحاصلهايدادههمچنینو)2006
دادند.نشانالیسیتورهاغلظتوزمانیشرایطدرمختلفی

Ahmadian Chashmiکهکردند بیان)2010(همکارانو
تروپاندیتولشیافزا،دیاسکیلیسیسالماریتازاستفاده
Atropaگیاهمویینهايریشهدررادهایآلکالوئ

belladonnaنیآتروپمقدارنیشتریبکهينحوبهشد؛سبب
وموالرمیلی1/0يهاغلظتدرترتیببهاسکوپوالمینو

.شدمشاهدهموالرمیلی01/0
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الیسیتورهاتأثیرازپسکهدادنشانپژوهشایننتایج
دراسکوپوالمینبهنسبتآتروپینمقدارمواردبیشتر در

نسبتاسکوپوالمینمقدارامااستبیشترمویینهايریشه
ازبیشتربافتکشتازحاصلهايریشهدرآتروپینبه

به)1986(همکارانوKamada.باشدمیمویینهايریشه
آلکالوئیدهايتروپانمقدارکهیافتنددستنتیجهاین

بافتکشتازحاصلهايریشهدرهیوسینوهیوسیامین
وZolalaتحقیقنتایجاست.مویینهايریشهازکمتر

مقداردرداريمعنیتفاوتکهدادنشان)2007(همکاران
بهنسبتمویینهايریشهازاسکوپوالمینوآتروپین

وBulgakovندارد.وجودبافتکشتازحاصلهايریشه
Rubiaگیاههايکالوس)،2002(همکاران cordifoliaکه

تأثیرتحترابودندشدهتراریختهrolCوrolBهايژنبا
وجاسموناتمتیلازجملهومختلفالیسیتورهاي
درکهیافتنددستنتیجهاینبهودادهقراراسیدسالیسیلیک

ثرهؤممادهمقدارغیرترانسفورم،وترانسفورمهايکالوس
Ahmadian.یابدمیافزایشآنتراکوینون Chashmiو

يدیآلکالوئيمحتواکهنددکرگزارش)2010(همکاران
يدیآلکالوئيمحتوابااسیققابلاهانیگمختلفيهااندام

.ستیناسیدسالیسیلیکتأثیرتحتنییمويهاشهیر
مواردبیشتر درورشدمیزان کاهشنیزپژوهشایندر
وآتروپینآلکالوئیدهايتروپانمقداردرکاهش

اسیدسالیسیلیکالیسیتورباالييهاغلظتدراسکوپوالمین
اثرازناشیتواندمیریشهرشددربازدارندگیشد.مشاهده
هاياسترسبهکلیپاسخدریاواسیدسالیسیلیکمستقیم
درشدمشاهدهپژوهشنتایجدرکهطورهمانباشد.بیرونی
رشدمیزان درداريمعنیتفاوتالیسیتورپایینيهاغلظت

ی،سمپاسخبرخالفالیسیتوراینبنابرایننشد.مشاهده
سالیسیلیکاست.کردهعملسیگنالیمولکولیکعنوانبه

راثانویهمتابولیسموکاهشرااولیهمتابولیسمتواندمیاسید
تولیدوزیتودهتولیدبینمعکوسرابطهبدهد.افزایش

شروعوکردنالیسیتهنتیجهدراستممکنثانویهمتابولیت
درکهکردبیانتوانمیاما.باشدثانویهمتابولیتسنتز

بافت،شدیدهاياسترسنتیجهدر،ترکیباینبااليغلظت

یاوسلولءغشابهآسیبطریقازوشدهتنشدچارریشه
همچنینورشدعدمیاوکاهشبهمنجرسلولیشدنلیز

)2010(همکارانوGhanatiشود.میمتابولیسمکاهش
تنشراالیسیتورباتیماردرریشهرشدمیزان کاهشعلت
بیانمتابولیسمکاهشهنتیجدروآنبهآسیبوریشه
دستنتیجهاینبهنیز)2012(همکارانوKai.کردند
اثراتموجبتواندمیتورهایالیسکردناضافهکهیافتند
وریشهرشدعدممانندمویینهايریشهرشدرويبرمنفی
تجمعرامنفیتأثیرایندلیلآنان شود.آنشدنايقهوه

کردند بیانوکرده معرفیکشتمحیطدرآلکالوئیدهاتروپان
مویینریشهبهزدنصدمهموجبتواندمیعاملاینکه

دادنشاننیز)2007(همکارانوZolalaتحقیقنتایج.شود
آلکالوئیدتروپانمقدارورشدمیزان بینمعکوسرابطهکه

جاسمونیکواسیدسالیسیلیکباکههاییریشهدارد.وجود
هايریشهتودهزیسترشدکاهشبودند،شدهتیماراسید
Oxalisگیاه tuberosaازآمدهبدستنتایج.شدمشاهده

رشدرويبر)2004(همکارانوKangهايبررسی
Scopoliaگیاهجانبیهايریشه parvifloratoکهدادنشان

درامانداشتهمنفیتأثیرهاریشهرشدبراسیدسالیسیلیک
آناناست.بودهبعکسجاسموناتمتیلحاويمحیط

رشدرويبرمنفیتأثیراسیدسالیسیلیککهکردندگزارش
زمانمدتبودنکوتاهراآندلیلواستنداشتههاریشه
فازباالیسیتورتأثیرهمزمانیوریشهرويبرالیسیتورتأثیر
Ahmadianکردند.عنوانرشديفعال Chashmiو

داريمعنیکاهشSAکهنددکرگزارش)2010(همکاران
راامرایندلیلآنان است.دادهنشانهاریشهرشددررا

هايریشهرشدبرSAمختلفيهاغلظتمتفاوتتأثیر
درآنهانقشعلتبهتواندمیکهدانستندتراریختمویین
دراسیدسالیسیلیکزیرا،باشدسلولیرسانیعالمتمسیر

دروبودهسودمندسلولرسانیعالمتبرايپایینغلظت
وWielanek.شودمیرشددراختاللموجبباالغلظت

Urbanek)2006(تأثیرخودتحقیقاتازبخشیدر
موردگلوکوترپائولینمقدارافزایشبررا اسیدسالیسیلیک

دادند.قرارییدأت
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تروپانتوان گفت که کلی میگیرينتیجهعنوان به
کشتمحیطدراسکوپوالمینوآتروپیني دهایآلکالوئ
ازحاصلهايریشهدراسیدسالیسیلیکالیسیتورحاوي
طوريهبدادند؛نشانافزایشمویینهايریشهوبافتکشت

غلظتدرومویینهايریشهدرآتروپینمقداربیشترینکه
گرمبرگرمکرومی2/140(اسیدسالیسیلیکموالرمیلی1

هايریشهدراسکوپوالمینمقداربیشترینوخشک)وزن
جاسمونیکموالرمیلی2غلظتدروبافتکشتازحاصل

شد.مشاهدهخشک)وزنگرمبرگرمکرومی53/649(اسید
يماریتعنوانبهتواندیماسیدسالیسیلیکالیسیتورن،یبنابرا

هايهریشونییمويهاشهیرکشتيهاستمیسيبرامناسب
يدهایآلکالوئاستخراجبراي وبودهبافتکشتازحاصل

هايریشهدرکلی،طورهب. گردداستفادهآنهاازنظرمورد
کهحالیدر،بودبیشتراسکوپوالمینبهآتروپیننسبتمویین

بهاسکوپوالمیننسبتبافتکشتازحاصلهايریشهدر
آمده،بدستاطالعاتبهتوجهباهمچنینبود.بیشترآتروپین

تروپانافزایشبرايمناسبیتیمارتواندمیاسیدسالیسیلیک
ومویینهايریشهدراسکوپوالمینوآتروپینآلکالوئیدهاي

باشد.بافتکشتازحاصلهايریشه

سپاسگزاري
عارفیمداححسندکتريآقاجنابازوسیلهبدین

وتشکرگیاهبذرهايياهدابراي)مؤسسه تحقیقات  کشور(
شود. میقدردانی
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Abstract
Tropane alkaloids such as atropine and scopolamine have wide application in the treatment of

diseases such as asthma and antispasmodic due to anticholinergic agents. In the present study,
the effects of salicylic acid (SA) on the production of two alkaloids, atropine and scopolamine
,were studied in hairy root and in vitro grown root cultures of Hyoscyamus niger L. The roots
were cultured in liquid B5 medium containing different concentrations of SA (0, 0. 1, 1, 2 and 4
mM) in various exposure times (24, 96 and 168 hours). Eventually, root growth index, and
atropine and scopolamine content were assayed after 30 days. In in vitro grown roots, treatment
with 1mM SA resulted in the highest production of atropine after 168 hours, while the highest
amount of scopolamine (649.53 µg/g D. W) was obtained in 2mM SA (after 96 hours), showing
more than 13-fold increase compared to the control. In hairy root cultures, the most significant
contents of atropine were observed in the medium containing 2mM SA after 96 h. Moreover,
the highest content of scopolamine was achieved in medium treated with 0.1 mM SA after 96
hours. In general, atropine content in hairy roots was considerably higher than that of in vitro
grown roots. In contrast, scopolamine content in in vitro grown roots was significantly more
than that of hairy roots. Moreover, the rate of root growth declined as a result of increasing of
elicitor concentration in the medium.

Keywords: Hyoscyamus niger L., elicitor, salicylic acid, hairy root, in vitro.
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