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جلد بيست و يكم ،شماره چهارم5313 ،
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تغییرات فعالیت آنزیم فنیلآالنینآمونیا لیاز ( )PALکنگرفرنگی ()Cynara scolymus L.
تحت تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در شرایط درون شیشهای
*صغری صمدی ،1عظیم قاسمنژاد 2و مهدی علیزاده

2

1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ دریافت 1932/11/11 :؛ تاریخ پذیرش1939/6/1 :

چكيده

5

در پژوهش حاضر اثر محرکهای اسیدسالیسیلیک ( )SAو متیل جاسمونات ( )MeJAبر فعالیت
آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز ( ،)PALمحتوای فنلی و فالونوئیدی کالوس کنگرفرنگی مورد بررسی
قرارگرفت .طبق نتایج حاصله تغییرات فعالیت آنزیم  ،PALمحتوای فنلی و فالونوئیدی تحت تأثیر
نسبتهای مختلف محرک قرار داشته و نسبت به هم همبستگی مثبتی نشان دادند .که بیانگر نقش
مستقیم  PALدر تولید ترکیبات فنیل پروپانوییدی است .حداکثر میزان فنل کل و فالونوئید در
نمونههای تیمار شده با  111میکروموالر متیل جاسمونات ( )MeJAمشاهده شد .با افزایش غلظت
متیل جاسمونات از این مقدار محتوای فنیل پروپانوئیدی کاهش یافت .با افزایش اسیدسالیسیلیک
( )SAنیز تجمع ترکیبات فنیل پروپانوئیدی افزایش یافت .البته بین تیمارهای  211 ،111و 211
میکروموالر  SAاختالف معنیداری وجود نداشت .و اثر متقابل  SA+MeJAنیز کامال معنیدار بوده
بهطوری که در غلظتهای  100SA + 50MeJAو  50SA + 50MeJAمیکروموالر حداکثر میزان
ترکیبات فنلی بهدست آمد .البته فعالیت آنزیم تحت تأثیر تیمارهای محرک در غلظت باال کاهش قابل
توجهای نشان داد .همبستگی مثبت فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز ( )PALو تجمع ترکیبات فنلی
بیانگر نقش کلیدی  PALدر بیوسنتز ترکیبات فنلی در گیاه کنگرفرنگی است .با توجه بهنتایج بهدست
*مسئول مکاتبهsoghra.samadi@yahoo.com :
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آمده بیان میشود که آنزیم  PALبهعنوان اولین و مهمترین آنزیم دخیل در تولید ترکیبات پلیفنلی
تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار داشته و با بهینهسازی غلظت محرکها ،میتوان تولید
متابولیتهای ثانویه دلخواه در کنگر فرنگی در شرایط درون شیشهای تحت تأثیر قرار داد.
واژههای کلیدی :آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز ( ،)PALاسیدسالیسییلیک ،فالونوئیید ،فنیل کیل ،متییل
جاسمونات
مقدمه
استفاده از الیسیتورها (محرکهای تولید متابولیت ثانویه) روش مناسبی برای افزایش سطح تولید
متابولیتهای ثانویه است .این ترکیبات نقش مهمی در چرخه تولید متابولیتهای ثانویه ایفا میکنند
(احمدی مقدم و همکاران .)2119 ،اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات دو نمونه از محرکهای طبیعی
بیخطری هستند که بهعنوان ترکیبات محرک تولید متابولیتهای ثانویه از طریق القاء تنش کاذب عمل
مینمایند (وانگ و همکاران2113 ،؛ دیویا و همکاران.)2119 ،
اسیدسالیسیلیک از ترکیبات فنلی موجود در گیاهان بوده که رشد و نمو ،میزان تنفس ،فتوسنتز،
جذب و انتقال یونها را تحت تأثیر قرار داده و تغییراتی را در ریختشناسی برگ و ساختار کلروفیل
ایجاد میکند (پوپووا و همکاران .)2119 ،اسیدجاسمونیک یک هورمون درونزای گیاهی است که
نقش کلیدی در واکنشهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی داشته و سبب تجمع برخی از پروتئینهای
درون سلولی موسوم به ( IIPSپروتئینهای غشای تیالکوئید) شده که این پروتئینها به پروتئینهای
حاصله از تنشهای اسیدآبسیزیک و  NaClبسیار شبیه است .تصور میشود که استفاده خارجی از این
ترکیبات نیز میتواند بهعنوان یک عامل استرسزا مؤثر باشد .اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات
شرایط تنش را در گیاه القا کرده و بهعنوان یک سیگنال درونی در پاسخ به استرسهای زنده و غیر
زنده مانند پاتوژنها ،اشعهی  ،UVشوری و کم آبی عمل کرده (پوپووا و همکاران )2119 ،و همچنین
سبب تجمع متابولیتهای ثانویه میگردند که برایند همه این فعالیتها مقاومت به تنش است (پوپووا
و همکاران .)2119 ،این ترکیبات بخشی از راه کار دفاعی گیاه در برابر تنش محسوب میگردند .در
واقع  SAو  MeJAبا تأثیر آنتاگونیستی و سینرژیتی در تنظیم ژن پروتئینهای وابسته به تنش و در
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نتیجه افزایش تولید نقش دارند (گاندالچ و همکاران1332 ،؛ مانگسری ماندی و همکاران2111 ،؛
رامان و راوی.)2111 ،
فنیل آالنین آمونیا لیاز ( )PALآنزیم اصلی در اتصال مسییر سینتزی اسییدهای آمینیه آروماتییک و
متابولیتهای ثانویه شامل گروه وسیعی از ترکیبات فنلی است و نقیش کلییدی در تنظییم محصیوالت
حاصل از مسیر فنیل پروپانوئیدی ایفا میکند .فعالیت آنزیم  PALتحت تأثیر مرحلیه رشید ،تمایزییابی
سلول و همچنین استرسهای زنده و غیرزنده تغییر میکند ،بهطوریکیه بییان شیده اسیت آلیودگی بیه
بیمارگر ،زخمهای مکانیکی ،تابش  ،UVخشکی ،اسیدسالیسیلیک و متییل جاسیمونات سیبب افیزایش
فعالیت  PALمیشوند .مسیر فنیل پروپانوئیدی ،مسیر اولیه تولیید بسییاری از ترکیبیات طبیعیی ماننید
هیدروکسی سینامیکاسیدها و سپس فالونوئیدها ،ایزوفالونوئیدها ،لیگنین ،کومارین ،اسیتیلبن و طییف
وسیعی از سایر مواد فنلی اسیت .ایین ترکیبیات در گییاه نقیشهیای مهمیی چیون حفاظیت در برابیر
استرسهای زنده و غیر زنده ،سیگنالهای بین سلولی ،محافظت در برابر نور و بهویژه  UVو همچنیین
حفاظتهای مکانیکی را بهعهده دارند .در واقع  PALامکیان تبیدیل فنییل آالنیین بیه تیرانس -اسیید
سینامیک را فراهم ساخته و سبب ادامه چرخه و تولید مواد فنلی میشود .ترانس -اسید سینامیک پییش
ماده اصلی تولید فالونوئیدها و لیگنینهاست و بنابراین افیزایش فعالییت  PALسیبب افیزایش سیطح
تولید مواد فنیل پروپانوئیدی میگردد (باگال و همکاران.)2112 ،
کنگرفرنگی ( )Cynara scolymusبهعنوان یکی از غذاهای محبوب در رژیمهای غیذایی نیواحی
مدیترانه ،سرشار از ترکیبات پلیفنلی ،اینولین ،فیبر و عناصر معدنی اسیت ،ایین گییاه نقیش مهمیی در
کاهش کلسترول و مشکالت کبدی ،کاهش ابتال به سرطان و بیماریهای قلبی داشته و بیاالترین مییزان
فعالیت آنتیاکسیدانی در میان سبزیجات را دارا میباشد .در واقع کنگر فرنگی غذایی گیاهی اسیت کیه
عالوه بر ارزش تغذیهای فیراوان نقیش مهمیی در پیشیگیری بسییاری از بیمیاریهیا دارد (سیکارلی و
همکییاران2111 ،؛ ضیییائی و همکییاران .)2111 ،اییین پییژوهش بییا هییدف بررسییی اسییتفاده خییارجی
الیسیتورهای طبیعی اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات بر تغییرات ترکیبات آنتیاکسیدانی کنگرفرنگیی
انجام شد.
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مواد و روشها
استقرار ریزنمونه در محیط کشت :برای انجام پژوهش ،بذرهای کنگرفرنگی ()Cynara scolymus
رقم گرین گلوب از مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمعآوری شده و پس از
استرلیزاسیون در محیط  MSبا غلظت ( 1/2موراشیگ و اسکوگ )1362 ،کشت گردید .پس از تشکیل
برگهای کوتیلدونی نمونههای گیاهی رشد یافته در محیط درون شیشهای ،بهصورت ریز نمونه ،به محیط
کشت  MSحاوی  2میلیگرم بر لیتر بنزیل آدنین و  1میلیگرم بر لیتر نفتالین اسیداستیک جهت
کالوسزایی انتقال داده شد و سپس کالوسها (سبز رنگ) به محیطهای کشت حاوی تیمارهای متیل
جاسمونات و اسیدسالیسیلیک در غلظتهای  211 ،211 ،111 ،11 ،1میکروموالر انتقال یافتند .پس از 4
هفته اندازهگیریهای مربوطه روی کالوسها انجام شد.
فنل کل :سنجش فنل کل به روش فولین سیوکالتیو انجام شد (اسلینکارد و سینگلتون 11 .)1311 ،میکرولیتر از
عصاره متانولی ( 1/21گرم در  2/1میلیلیتر متانول  01درصد) با  11میکرولیتر فولین سیوکاتیو و 101
میکرولیتر آب مقطر مخلوط شده و پس از  1تا  0دقیقه استراحت 111 ،میکرولیتر کربنات سدیم  1موالر به آن
اضافه گردید .سپس محلول فوق بهمدت  91دقیقه در تاریکی و حمام بخار  41درجه سانتیگراد قرار گرفته و
در طول موج  161نانومتر قرائت شد .برای شاهد نیز بهجای عصاره از متانول  01درصد استفاده شد.
فالونوئید کل :سنجش محتوی فالونوئیدی به روش آلومینیوم کلراید انجام شد (چانگ و همکاران.)2112 ،
 1/1میلیلیتر از عصاره متانولی تهیه شده با  1/1میلیلیتر متانول 1/1 ،میلیلیتر آلومینیوم کلراید  11درصد در
اتانول ( 11گرم آلومینیوم کلراید در  111میلیلیتر اتانول و آب مقطر)  1/1میلیلیتر استات پتاسیم یک موالر
و  2/0میلیلیتر آب مقطر مخلوط شد .سپس مخلوط نیم ساعت در تاریکی قرار داده شد و در نهایت در
طول موج  411نانومتر قرائت گردید .برای شاهد بهجای عصاره از متانول خالص استفاده شد.
آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز ( :)PALبرای سنجش فعالیت آنزیم  PALاز روش ساندرز و امکالر
( )1314با کمی تغییر استفاده شد 1/1 .گرم از بافت کالوس با استفاده از  1میلیلیتر بافر فسفات 11
میلیموالر  pH=1کوبیده شد سپس بهمدت  11دقیقه در  14111دور در دقیقه در دمای 4  C
سانتریفیوژ شد و پس از اتمام سانتریفیوژ از عصاره رویی برای سنجش آنزیم استفاده شد .محتوی
نمونه برای سنجش آنزیم حاوی  211میلیلیتر عصاره آنزیمی  211میلیلیتر بافربورات سدیم  11موالر
( 211 ،)pH=0/0میلیلیتر آب مقطر به اضافه  211میلیلیتر بافر سوبسترای فنیل آالنین ( 11میلیموالر)
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بود .سپس جذب آن در طول موج  231نانومتر و توسط دستگاه اسپکترفتومتر مدل  UV2800قرائت
شد .محاسبه فعالیت آنزیم  PALبا استفاده از قانون بیرالمبرت و با ضریب خاموشی (-1.cm-1
 )3691µو بر حسب  n mol g Fw minانجام گردید .این آزمایش در غالب طرح فاکتوریل بر پایه
کامالً تصادفی انجام شد و نتایج با استفاده از نرمافزار  SPSS17و آزمون  LSDتجزیه و تحلیل
گردید.
نتايج و بحث
مطابق با جدول تجزیه واریانس (جدول  )1تأثیر تیمارهای متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک به
تنهایی و بهصورت ارتباط متقابل بر محتوی فنل کل ،فالونوئید و فعالیت آنزیم  PALدر سطح 1
درصد کامالً معنیدار بود.
جدول  -1تجزیه واریانس اثر اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات بر میزان فنل ،فالونوئید و فعالیت آنزیم فنیل آالنین
آمونیا لیاز.
میانگین مربعات
فنل

منابع تغییر

درجه آزادی

اسیدسالیسیلیک

4

*

1/121

فالونوئید
**

116/101

فنیل آالنین آمونیالیاز
**

1/203

متیل جاسمونات

4

**1/121

**111/634

**1/431

اسیدسالیسیلیک × متیل جاسمونات

16

**1/199

**911/219

**1/614

11

1/114

0/132

1/114

اشتباه آزمایش
* معنیدار در سطح احتمال  1درصد،

**

معنیدار درسطح احتمال  1درصد.

بررسی اثر متیل جاسمونات بر محتوای فنلی کالوس (شکل  )1نشان داد که در غلظتهای صفر تا
 111میکروموالر میزان ترکیبات فنلی افزایش و در  111تا  211میکروموالر کاهش مییابد که میتواند
بهدلیل محدود بودن توانمندی سلولها در پاسخ به عامل تنشزا و یا کاهش فعالیت آنزیمها توسط آن،
ایجاد گردد .محتوی فنلی در  111میکروموالر در حداکثر مقدار بوده و نسبت به نمونه شاهد افزایش
سه برابری نشان داد .جالب اینکه با افزایش بیشتر غلظت متیل جاسمونات نه تنها افزایش تجمع فنل
مشاهده نشد ،بلکه روند تجمع فنل کاهش یافت تا جاییکه میزان فنل کل نمونههایی که با 211
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میکروموالر متیل جاسمونات تیمار شدند ،از نمونه شاهد نیز کمتر بود .برخالف متیل جاسمونات،
میزان فنل کل تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک افزایش نشان داد (شکل  .)2بهطوری که با افزایش غلظت
این ترکیب تا  111میکروموالر ،میزان محتوی فنلی نسبت به دو سطح تیمار شده قبلی ،افزایش
معنیداری نشان داد .با این وجود سطوح باالتر از  111تفاوت معنیداری با هم و همچنین با 111
میکروموالر ایجاد نکردهاند.

شکل  -1تأثیر متیل جاسمونات بر محتوای فنل کل در کالوسهای تیمار شده.

شکل  -2تغییر محتوی فنل کل در کالوسهای تیمار شده ،تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک.
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شکل  -3بررسی روند تغییرات فنل کل تحت تأثیر اثر متقابل متیل جاسمونات و سالیسیلیکاسید.

همانگونه که در شکل  9آمده است ،اثر متقابل متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر تغییر
ترکیبات فنلی تفاوت معنیداری داشته است .بهطوری که تیمارهای اسیدسالیسیلیک  11میکروموالر و
متیل جاسمونات  11میکروموالر و اسیدسالیسیلیک  111میکروموالر و متیل جاسمونات 11
میکروموالر حداکثر محتوای فنیل پروپانوییدی را داشته است .همچنین با افزایش غلظت الیسیتور
کاهش قابل توجهای در سطح فنل کل مشاهده شده است.
تغییرات فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز ( :)PALدر این آزمایش افزایش غلظت متیل
جاسمونات (شکل  )4تا سطح  111میکروموالر سبب افزایش محتوای فنل و فالونوئید و غلظتهای
بیشتر سبب کاهش آن شد .روند تغییر ترکیبات فنیل پروپانوییدی با آنزیم فنیلآالنین آمونیا لیاز
همبستگی مثبت داشته و با افزایش فعالیت آنزیم محتوای فنلی و فالونوئیدی نیز افزایش یافت.

شکل  -4تغییرات فنل ،فالونوئید و آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز تحت تأثیر تیمار متیل جاسمونات.
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شکل  -5تأثیر اسیدسالیسیلیک بر روند تغییرات فنل ،فالونوئید و آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز.

افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک ( )SAتا سطح  211میکروموالر سبب افزایش محتوی فنلی و
فالونوئیدی شد .بین غلظتهای  211 ،111و  211میکروموالر اختالف معنیداری مشاهده نشد .با این
وجود نمونههایی که تحت تأثیر تیمار  211میکروموالر اسیدسالیسیلیک قرار داشتند ،بیشترین میزان
تغییرات را از نظر عددی نشان دادند .البته همانگونه که در شکل  4و  1آمده است روند فعالیت آنزیم
فنیل آالنین آمونیالیاز ( )PALبا غلظت الیسیتورهای مصرف شده ارتباط مستقیم داشت .بهطوری که با
افزایش میزان اسیدسالیسیلیک روند تغییرات فعالیت آنزیم با فنل کل و فالونوئید یکسان بود (شکل
 .)1این تغییرات با اعمال متیل جاسمونات نیز روند مشابهای داشته و از وضوح بیشتری برخوردار
است (شکل .)4

شکل  -6روند تغییرات فنل ،فالونویید و آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز تحت تأثیر اثر متقابل
اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات.
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همانگونه که در شکل  6نشان داده شده است ،در مقایسه با شاهد تغییرات فنل ،فالونوئید و
همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی تحت تأثیر اثر متقابل متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک قرار داشته و
تغییرات آنزیم تحت تأثیر تیمار تغییرات مشابههای در میزان ترکیبات بهویژه فنل داشته است .بررسیها
نشان میدهد میزان فنل بهشدت تحت تأثیر میزان فعالیت آنزیم قرار داشت .اگرچه این تغییرات در
مورد فالونوئید نیز مشابه بود ،اما عدم همراهی تغییرات فالونوئید با فعالیت آنزیم مشاهده شد.
ترکیبات فنیل پروپانوییدی گیاهان را در مقابل گیاهخواران ،بیمارگرها و تنشهای غیرزنده حفظ
نموده و با جذب حشرات گرده افشان بقاء نسل گیاه را تضمین میکنند .در اکثر گونههای گیاهی
مرحله کلیدی ساخت این مواد ،تبدیل فنیل آالنین به اسید سینامیک از طریق حذف یک مولکول
آمونیاک انجام میشود .این واکنش به کمک آنزیم فنیل آالنین آمونیا لیاز ( )PALکه یکی از آنزیمهای
مهم تنظیمکننده متابولیسم ثانویه است ،کاتالیز میگردد .فعالیت  PALدر گیاهان تحت کنترل عوامل
داخلی و خارجی مانند هورمونها ،میزان مواد غذایی ،نور (از طریق تأثیر بر فیتوکرومها) آلودگیهای
قارچی و زخمها قرار دارند .در واقع ترکیبات فنلی در گیاه در مواجه با استرسهای زنده و غیرزنده
تجمع مییابند که ناشی از القای بسیار سریع بیان ژن  PALاست .محرک یا الیسیتور اغلب عبارتند از
ترکیبات ویژهای که از طریق القای استرس کاذب سبب فعال شدن راهبرد دفاعی گیاه و در نتیجه تولید
متابولیت ثانویه میشوند .بهعنوان مثال حمله قارچ سبب نسخهبرداری mRNAیی که  PALرا کد
میکند شده و ساخت  PALو به تبع آن ساخت متابولیتهای ثانویه در گیاه افزایش مییابد (کانگ و
سالت ویت2119 ،؛ شبانی و همکاران2113 ،؛ ون و همکاران .)2111 ،اسیدسالیسیلیک و متیل
جاسمونات بهعنوان ترکیبات القاء کننده تنش مسیر سیگنالینگ را فعال نموده و با افزایش رونویسی
از  mRNAخاص  PALسبب افزایش تولید ترکیبات فنولیک شده که این ترکیبات با استرس القا شده
مقابله میکنند.
بسیاری از مطالعات نشان میدهند که افزودن اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات خارجی با اتصال
به گیرندههای غشا سبب تولید اکسیژنهیای فعیال ،NO ،پیروتئین کینازهیا ،اسییدسالیسییلیک و متییل
جاسمونات میشود (رامان و همکاران2111 ،؛ اندی و همکاران .)2111 ،با تأثیر مستقیم ایین تغیییرات
بر رونویسی ژنها و آنزیمهای دخیل در ساخت متابولیتهای ثانویه سبب افزایش تولید ایین ترکیبیات
میشوند .این ترکیبات خود بهطور مستقیم بهعنوان عامل دفاعی عمل نمییکننید بلکیه بیا فعیالسیازی
مسیرهای تولید متابولیتهای ثانویه سبب حفاظیت از گییاه در برابیر اسیترسهیای زنیده و غییرزنیده
میشوند .متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک مسیر سیگنالینگ اختصاصی داشته ،اما هر کیدام از آنهیا
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قابلیت بازدارندگی و یا تحریککنندگی بر همدیگر را دارند .برخی از مطالعات عامل اصلی این ارتباط
را هورمون اتیلن میدانند .در واقع متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک با تأثیر بیر آنیزیم فنییل آالنیین
آمونیالیاز سبب فعالسازی مسیر فنیل پروپانوئییدی و افیزایش تولیید ترکیبیات فنلیی مییشیوند (ون و
همکاران2111 ،؛ وانیگ و همکیاران .)2113 ،بررسییهیا نشیان داده اسیت کیه متییل جاسیمونات در
رونویسی ژنهایی بازدارندهی پروتئینازها ،آنزیم های مؤثر در بیوسنتز فالونوئیدها و لیپواکسیژنازها کیه
همه آنها سبب ایجاد مقاومت گیاه در برابر انواع استرسها میشوند ،مؤثرند .در پاسخ به آلودگیهیای
قارچی متیل جاسمونات سنتز آنزیم  PALو چاکلون سنتاز را فعال مییکنید کیه بسییاری از ترکیبیات
دفاعی از این متابولیتها مشتق میشوند .مطالعات نشان میدهند که متیل جاسموناتها نقیش میؤثری
در افییزایش پییاکلی تاکسییول در سییرخدار ،جنسینوسییاید در جنسییینگ (( )Panax ginsingلئونییارد و
همکاران )2119 ،آنتوسیانین و مواد فنلی در سیب (رودل و همکاران )2112 ،و توتفرنگی (آییاالزارال
و همکاران )2111 ،سیلی مارین در ماریتیغال (سانچز -سانپدرو و همکیاران )2111 ،اسیید رزمارینیک
در ( Coleus blumeiاسییزابو و همکییاران ،)1333 ،هایپرسییین در علییف چییای

Hypericum

( perforatumوالکر و همکاران،)2112 ،گلیسیریزین در شیرینبیان (وانگ ویچیا و همکیاران)2111 ،
شده و همچنین افزایش فعالیت آنزیم  PALدر محیط کشت تنبیاکو (انیدی وهمکیاران )2111 ،سیویا
(گاندالچ و همکاران )1332 ،افزایش فعالیت آنزیم  PALو قند کل در میوه گواوا (گونزاتا و همکاران،
 )2114افزایش فعالیت آنزیم  ،PALفنل کل ،فالونوئییدها ،آنتوسییانینهیا و سیطح آنتییاکسییدانی در
بلوبری نیز گزارش شده است (وانگ و همکاران.)2113 ،
اسیدسالیسیلیک نیز بهعنوان یک محرک طبیعی سبب سنتز آنزیمهای دفاعی گیاه از قبیل -9-1-β
گلوکوناز (هضم دیواره سلولی قارچها) و لیپواکسیژناز (آنزیم اصلی مسیر بیوسنتزی اسید جاسمونیک)
(آبشار پیامرسانی وابسته به یونها  Ca++و  MaPکینازها) میشود .همچنین افزایش فعالیت آنزیمهایی
مانند  SOD ،CAT ،TAT ،PALو تجمع ترکیبات فنلی ،افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی در کشت بافت
گیاه مریم گلی (دانگ و همکاران )2111 ،افزایش فعالیت  PALدر جعفری ،مرکبات و انگور (الفانتی و
همکاران2111 ،؛ چن و همکاران2116 ،؛ تالک و کنراث )1330 ،و افزایش سطح کارتنوئید کل-β ،کاروتن،
لوتئین ،کلروفیل ،فنل کل و اسید کلروژینک در گیاه گشنیز (دیویا و همکاران )2119 ،تحریک فعالیت 1-β
و -9گلوکاناز PAL ،و پروکسیداز ( )Podدر گیالس (یائو و همکاران )2111 ،گزارش شده است.
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نتيجهگيري
ترکیبات ثانویه گیاهان دارویی برای اهداف غذایی و درمانی دارای اهمیتاند .لیذا هیر عیاملی کیه
بتواند ضمن ایجاد کمترین تغییر در ساختار ژنتیکی گیاه تولید این ترکیبات را افیزایش دهید بیا ارزش
خواهد بود .در مقایسه با گیاهان دست نخیورده ،سیلولهیا و بافیتهیا بیرای مطالعیه تغیییرات تولیید
متابولیتها قابلیت بیشتری دارند .در این آزمایش نشان داده شد که محرکها با تأثیر بیر بییان و مییزان
فعالیت آنزیمهای کاتالیزکننده متابولیتهای ثانویه سبب افزایش ایین ترکیبیات در بافیت کشیت شیده
میشوند .اما نکته مهم این است که افزایش تولید متابولیتها نه تنها تحت تأثیر فعالیت آنزیم ،بلکه بیه
غلظت محرک محیط نیز بستگی دارد .افزایش محرک بیش از حد معمول نه تنهیا افیزایش متابولییت را
در بر ندارد ،بلکه از طریق کاهش فعالیت آنیزیم (احتمیاال از طرییق کیاهش بییان ژن مربوطیه) تولیید
متابولیتها را کم و یا متوقف میسازد .بنابراین با بهینهسازی غلظت محرک و ترکیبات غیذایی محییط
کشت میتوان بدون دستکاری در ساختار ژنتیکی گیاه با افزایش فعالیت آنزیم مییزان متابولییت ثانوییه
موردنظر را افزایش داد.
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Abstract
The present research designed to evaluate effect of SA and MeJA elicitation on
accumulation of phenolic compounds, flavonoids and PAL enzyme activity in
artichoke. Result showed that, when elicitors applied to cell culture, phenol and
flavonoids significantly increased and an increase in PAL activation was observed.
Application of MeJA at 100µM and SA at 200µM had most effectiveness on
production of phenyl propanoides compounds. The maximum production of
measured secondary metabolites was observed in samples in which were treated
with 50 µM SA+ 50 µM MeJA as well as 100 µM SA + 50 µM MeJA. A positive
correlation between PAL enzyme activity and phenolic compounds accumulation
leads PAL may be the key enzyme for the biosynthesis of phenolic compounds and
flavonoids in artichoke. Based on the obtained results in which indicated that PAL
as the first and most important enzyme in poly phenolic compounds production,
influenced by executed treatments. Optimization the elicitor concentrations could
lead to desirable secondary metabolite production of artichoke in in-vitro
conditions.
2

Keyworlds: Flavonoids, Methyl Jasmonate, Phenylalanine ammonia lyase (PAL),
Salicylic Acid, Total Phenol

*

Corresponding author; soghra.samadi@yahoo.com

541

