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هاي موئین بذرالبنج مشبکسیدانی ریشهعصاره مخمر بر رشد و فعالیت آنتی اکتأثیر 

(Hyoscyamus reticulatus)
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چکیده

Hyoscyamus reticulatus)دانه (هیوسیاموس) از جمله بذرالبنج مشبک هاي بنگگونه L.) ،منابع غنی آلکالوئیدهاي تروپانی
ده قرار مورد استفااي در پزشکیبه طور گستردهآنتی کولینرژیک، باشند که به دلیل اثراتعمدتاً هیوسیامین و اسکوپوالمین می

ها و موئین بذرالبنج مشبک در غلظتهاي بر میزان رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشهعصاره مخمردر این پژوهش تأثیر گیرند.می
و نیز افزایش مدت زمان هاي مختلف عصاره مخمرنتایج نشان داد، تیمار با غلظتتیمار مورد بررسی قرار گرفت.هاي مختلفزمان

همچنین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی هاي شاهد گردید.هاي موئین در مقایسه با کشتکاهش معنی دار وزن تر ریشهمنجر به تیمار 
بر اساس نتایج، چنین استنباط درصد، به طور معنی داري تحت تأثیر غلظت و زمان تیمار قرار گرفته است.1در سطح احتمال کل 
القاء تنش اکسیداتیو گردیده است.شود که تهییج با عصاره مخمر، منجر به می

فعالیت آنتی اکسیدانی،عصاره مخمر،ریشه موئین،بذرالبنج مشبککلمات کلیدي: 

مقدمه

گیري اختصاصی بعضی همچنین با توجه به جايو هستندیها جایگاه اصلی بیوسنتز آلکالوئیدهاي تروپانبا توجه به این که ریشه
هاي در سیستمآلکالوئیدهاتالش براي تولید تروپاندر ریشه، مسیر بیوسنتز این آلکالوئیدهاهاي کلیدي درگیر در از آنزیم

Palazón)باشدهاي موئین میریشهبیوتکنولوژیک عمدتاً مبتنی بر کشت et al., 2008).این هاي ثانویه با استفاده از تولید متابولیت
باشد. بنابراین هاي تولید شده میدرصد پایین متابولیت،است. یکی از این مواردیهایهنوز هم دچار محدودیتتکنیک 

ها براي افزایش تولید متابولیتهاي متفاوت و تحریک مسیر بیوسنتزياستفاده از محركدر این زمینه، مانندرویکردهاي متعددي
ي به دلیل تنظیم بالقوهکه شود زیستی شناخته میبه عنوان یک محركرمخمعصارهاتخاذ شده است. هاي موئین در کشت ریشه

Shi)اي مورد استفاده قرار می گیرد متابولیسم ثانویه، در کشت بافت و سلول گیاهان به طور گسترده et al., 2007).ها تمام محرك
اي کلیدي در مسیرهاي هتوانند با ایجاد فشار اسمزي به عنوان عوامل تنشی عمل کنند که باعث فعال سازي سریع آنزیممی

هاي زیستی و غیر هاي مهم در برابر محركیکی از پاسخ.(Gagnon and Ibrahim, 1997)شوند هاي ثانویه میبیوسنتزي متابولیت
هايگونهی، هاي آنتی اکسیدانسیستميگیاهان به وسیله.باشدهاي فعال اکسیژن میهاي گیاهی، تولید گونهزیستی توسط سلول

Vranova)دهند ها را کاهش میرا کنترل کرده و از این طریق اثرات مخرب آناکسیژنفعال et al., 2002) . این پژوهش با هدف
هاي هاي مختلف تیمار بر میزان رشد و فعالیت آنتی اکسیدانی کل در کشت ریشهها و زمانبررسی تأثیر عصاره مخمر در غلظت
موئین بذرالبنج مشبک انجام گرفت.
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هامواد و روش

جیبرلین با استفاده ازخواب فیزیولوژیکی بذورپس از رفع تهیه واز شرکت پاکان بذر اصفهان ک بذرهاي گیاه بذرالبنج مشب
A7سویه ازهاي گیاهیبه منظور تلقیح ریزنمونهصورت گرفت. MSمحیط کشت درکشت بذرها، گرم در لیترمیلی250

Agrobacterium rhizogenes ، باکتریایی تهیه دقیقه درون سوسپانسیون3به مدت اي،ي یک هفتههاوتیلدونکاستفاده گردید و
هايریزنمونهازیکهرهفته،یکگذشتازبعدوظاهرموئینهايریشهتدریجبهتلقیح،ازپسهفته2. ور شدندغوطهشده

صورتیکبارروز10هرجدیدمحیطدرهاریزنمونهواکشت. شدندمنتقلجداگانههايپتريبهمجزاهايالینصورتبهدارریشه
تیمار .گردیدتهیهلیتردرگرممیلی1000و125،250،500صفر،هايغلظتدرمخمرعصارهحاويهايکشتمحیط.گرفت

محیطازموئینهايریشهزمان،مدتاینگذشتازتکرار انجام گرفت. پس3و در ساعت 72و 48، 24هاي موئین به مدت ریشه
هايمتابولیتتولیدورشدجهتمحركازعاريمایعMSکشتمحیطبهوخارجمحركمختلفسطوححاويMSکشت
هاآنکل اکسیدانیآنتیفعالیتمیزانوخشکوتروزنوبرداشتموئینهايریشههفته،یکگذشتازپس.یافتندانتقالثانویه

افزارنرمازاستفادهباآزمایشازحاصلهايدادهگیري گردید.اندازه) 2007و همکاران (Chiuoو به روش DPPHبا استفاده از 
SAS 9.1گرفتدانکن صورتايدامنهچندآزمونتوسطمیانگینگرفت و مقایساتقرارتحلیلوتجزیهمورد.

نتایج و بحث

سطوح اصلیو اثر متقابل غلظت و زمان تیمار با محرك عصاره مخمر نشان داد که اثر اصلینتایج مقایسه میانگین اثرات 
هاي موئین بذرالبنج مشبک داري بر وزن تر ریشهدرصد، تأثیر معنی5و 1ح احتمال مختلف غلظت و زمان تیمار به ترتیب در سط

هاي موئین در مخمر منجر به کاهش معنی دار وزن تر ریشههاي مختلف عصارهتیمار با غلظت. نتایج نشان داد،)1(جدول داشت
گرم) 25/9هاي موئین در مقایسه با شاهد (گرم) ریشه59/6هاي شاهد گردید. به طوري که کمترین میزان وزن تر (مقایسه با کشت

هاي مختلف زماناصلین اثر مقایسات میانگی). 1(نمودارر لیتر محرك به دست آمددگرم میلی250ثیر تیمار با غلظت تحت تأ
72و 24ان گرم) وزن تر به ترتیب در زم85/6گرم) و کمترین (16/8هاي موئین نشان داد که بیشترین (تیمار بر وزن تر ریشه
. طبق نتایج به دست آمده سطوح مختلف غلظت و زمان تیمار با عصاره)2(نمودار مخمر مشاهده گردیدساعت تیمار با عصاره

52/0. با این حال، حداکثر وزن خشک ((P<0.01)هاي موئین تیمار شده نداشت داري بر میزان وزن خشک ریشهأثیر معنیمخمر ت
ر دگرم میلی250تیمار شده با غلظت هاي موئین گرم) مربوط به ریشه45/0هاي موئین شاهد و حداقل آن (گرم) مربوط به ریشه

میانگین اثر متقابل سطوح مختلف غلظت و زمان تیمار با محرك عصاره مخمر نشان داد که مقایسه همچنین، لیتر عصاره مخمر بود. 
داري تحت تأثیر غلظت درصد، به طور معنی1سطح احتمال هاي موئین بذرالبنج مشبک درریشهکلمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی

ر لیتر گرم دمیلی250اثر تیمار با غلظت در کلتی اکسیدانیمیزان فعالیت آنبیشترینو زمان تیمار قرار گرفته است. به طوري که، 
تحت تأثیرین میزان آن کمتربرابر افزایش نشان داد و 3که نسبت به شاهد حدود ساعت مشاهده گردید48عصاره مخمر به مدت 

همچنین با افزایش مدت زمان تیمار، ). 3(نموداربه دست آمدساعت72به مدت ر لیتر عصاره مخمردگرم میلی125تیمار با غلظت 
هاي موئین روند کاهشی داشت.ریشهکلمیزان فعالیت آنتی اکسیدانی

ها،آنتی اکسیدانمیزان، افزایشROSافزایش تولید ازعبارتندکهگیردمیصورتدر گیاهانوقایعیاکسیداتیو،تنشطی
در پژوهش حاضر نیز، افزایش شوند. میتنشبهگیاهتحملبه افزایشمنجرکهلیپیديپراکسیداسیونافزایشوپرولینافزایش

باشد. این نتایج با نتایج هاي فعال اکسیژن به ویژه پراکسید هیدروژن میفعالیت آنتی اکسیدانی کل احتماالً به علت افزایش گونه
-، کروماتوگرامدر این پژوهشرد.مطابقت داCurcuma manggaهاي ) در کشت گیاهچه2011و همکاران (Abrahamتحقیق 

هاي موئین بذرالبنج مشبک تیمار شده با سطوح مختلف غلظت هاي استخراج شده از ریشهعصارهGC-MSهاي حاصل از آنالیز 
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به نظر . )2و 1(شکل باشدهاي شاهد میي افزایش میزان پرولین نسبت به کشتهاي مختلف، نشان دهندهعصاره مخمر در زمان
.شودرشدکاهشباعثتواندمیهمچون پرولیناسمزي،تنظیمدرمؤثرآلیموادساختاردربیشتراختصاص کربنرسدمی

يعوامل کاهندهازیکیاستمخمر، ممکنهاي موئین با عصارهتیمار ریشهاثردرپرولینسنتز بیشتربنابراین، در پژوهش حاضر
- ریشهرشدکاهشدیگردالیلازتواندمیتنشزمانمدتافزایشنیزومخمريعصارهبااليهايغلظتسمیباشد. اثراترشد

Hyoscyamusهاي ) در کشت ریشه2012و همکاران (Hongنتایج حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات .باشدموئینهاي

niger وEl- Nabarawy) در کشت کالوس  2015و همکاران (Zingiber officinale.مطابقت دارد ،

هاي ریشهکلي مخمر بر رشد و میزان فعالیت آنتی اکسیدانینتایج تجزیه واریانس تأثیر غلظت و مدت زمان تیمار با عصاره-1جدول 
موئین بذرالبنج مشبک

میانگین مربعات

(درصد)کلوزن تر (گرم)       وزن خشک (گرم)      فعالیت آنتی اکسیدانیدرجه آزادي       منابع تغییرات       

4**47/10ns0102/0**34/712(a)غلظت محرك 

2*41/6ns0088/0**63/907(b)زمان تیمار 

8ns07/2ns0087/0**72/185(a×b)اثر متقابل 

3048/10048/037/1اشتباه آزمایشی       

16/1624/1455/5ضریب تغییرات (درصد)                   

**,*, nsدرصد 1و 5ي عدم وجود اختالف معنی دار و وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال به ترتیب نشان دهنده
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مقایسه میانگین اثر اصلی زمان تیمار با عصاره مخمر - 2نمودار
هاي موئین بذرالبنج مشبک. حروف مشابه نشان بر وزن تر ریشه

5ي عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال دهنده
باشد.درصد می

ي مخمر بر وزن غلظت عصارهاصلیمقایسه میانگین اثر- 1نمودار
ي هاي موئین بذرالبنج مشبک. حروف مشابه نشان دهندهتر ریشه

درصد آزمون 1عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال 
باشد.دانکن می
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باشد.درصد آزمون دانکن می

هاي موئین کروماتوگرام ریشه- 1شکل 
شاهد

هاي موئین تیمار شده با غلظت کروماتوگرام ریشه- 2شکل 
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Effect of yeast extract on growth and antioxidant activity of Hyoscyamus reticulatus hairy
roots
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Abstract

Hyoscyamus species such as Hyoscyamus reticulatus L., are rich sources of tropane alkaloids,
mainly hyoscyamine and scopolamine, which are used widely in medicine for their anticholinergic
properties. In this research, the effect of yeast extract (YE) at different concentrations (0, 125, 250,
500 and 1000 mg/l) and exposure times (24, 48 and 72 h) on growth and antioxidant activity of H.
reticulatus hairy roots were investigated. ANOVA results showed that treatment with different
concentrations of YE, as well as increase of exposure time led to significant decrease in hairy roots
fresh weight in comparison with control. Antioxidant activity of hairy roots was also affected by
different concentrations of YE and exposure time (P<0.01). Based on the results, it can be concluded
that elicitation with YE lead to induce an oxidative stress.

Key words: Antioxidant activity, Hairy root, Hyoscyamus reticulatus, Yeast extract
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