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چکیده
فورسکولین ،ماده مؤثره گیاه  Coleus forskohliiاست که خواص درمانی متعددی دارد .در این تحقیق ،میزان تولید فورسکولین و
همچنین بیان ژن آنزیم -1دیاکسی -D-زایلولوز -5-فسفات ردوکتوایزومراز ( )DXRدر گیاه  C. forskohliiتیمار شده با غلظتهای
مختلف (صفر (بهعنوان گیاه شاهد) 8 ،4 ،و  11میکروموالر) الیسیتور مس بهمدت  11ساعت بررسی گردید .نتایج نشاندهنده افزایش
تولید فورسکولین تا غلظت  8میکروموالر است ،بهطوریکه در این تیمار ،مقدار فورسکولین حدود  1/5برابر مقدار آن در نمونه شاهد
افزایش یافت که با تغییرات سطح بیان ژن  DXRهمخوانی داشت .ثابت شده است که حضور اضافی مس باعث تولید مولکولهای فعال
اکسیژن میشود که بهطور مستقیم و یا با واسطه مولکولهای سیگنالینگ دیگر ،بیان ژنهای درگیر در سیستم دفاعی گیاه را فعال
میکنند .با توجه به نقش دفاعی دیترپنها ،احتمال داده میشود نتیجه افزایش بیان ژن  DXRتحت تیمار با این الیسیتور ،افزایش
تولید فورسکولین است که نقش محافظتی در برابر تنشهای را داراست.
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گیاه حسن یوسف با نام علمی  Coleus forskohliiمتعلق به
خانواده نعناعیان 1است .این گیاه بومی هند است و در حال
حاضر کشت آن در سراسر دنیا گسترش یافته است (آمون و
مولر .)1982 ،2حسن یوسف گیاهی دائمی است که طول آن به
 45تا  13سانتیمتر میرسد .ساقه این گیاه چهارگوش و
منشعب است و غدههای آن کرکین و برگهای آن اشکی شکل
و باریک شده به سمت برگچهها میباشند (دوبی 0و همکاران،
 .)1981گلهای این گیاه معموالً کامل و درون کاسه گل
کرکین است (بایلری .)1942 ،4ریشههای این گیاه قهوهای
طالیی ضخیم بوده که بهطور شعاعی منشعب شده است .تمام
بخشهای گیاه معطر است ولی برگها و غدهها رایحه مختلف
دارند (شاه و همکاران .)1980 ،5این گیاه دارویی است و در
کشورهای مختلف برای درمان بیماریهای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرد (آگاروال و پارکس .)1983 ،1اثرات دارویی
این گیاه شامل :درمان بیماریهای قلب ،قولنج شکمی،
بینظمیهای تنفسی ،بیخوابی ،تشنج ،آسم ،برونشیت،
بینظمیهای رودهای ،یبوست ،بیماری صرع و گلودرد است
(میسر 7و همکاران .)1994 ،گیاه  C. forskohliiمنبعی سرشار
از الکالوئیدها ،ویتامینها ،مواد معدنی ،پروتئینها،
کربوهیدراتها ،استروئیدها ،ترپنوئیدها و پلیساکاریدها است
(آمون و مولر .)1982 ،فورسکولین 8نوعی دیترپن و مهمترین
ماده مؤثره این گیاه است که اهمیت دارویی بهسزایی دارد
(آمون و مولر1982 ،؛ دسوزا و شاه.)1988 ،2
فورسکولین با تحریک آدنیالت سیکالز و در نتیجه افزایش
سطح سیکلیک آدنوزین منوفسفات (( )cAMPسیامون،13
 )1984همراستا با جلوگیری از ترکیب با مواد قلیایی و
آزادسازی هیستامین (مارون 11و همکاران ،)1987 ،فشار خون و
فشار داخل مردمک چشم را کاهش میدهد (دوبی و همکاران،
1974؛ کاپریولی 12و همکاران )1984 ،و از تجمع پالکتهای

خون جلوگیری مینماید (وانگ 10و همکاران ،)1993 ،آماس
رگهای خون را افزایش میدهد ،ترشح هورمون تیروئید و
تجزیه چربی در سلولهای چربی را تحریک میکند (های14و
همکاران1985 ،؛ روگر15و همکاران .)1986 ،این ماده ،بهعنوان
یک عامل درمانی قوی برای درمان بیماریهایی مانند
نارساییهای قلبی ،فشار خون ،آبسیاه چشم ،لخته خون در
عروق و آسم کاربرد دارد (بوویئر 11و همکاران.)2006 ،
شاه و همکاران ( )1980گزارش کردند که این ماده مؤثره به
مقدار زیاد در گیاه  C. forskohliiوجود دارد و ترکیب اصلی
ریشهها (دوبی و همکاران )1284 ،است .ثابت شده است که
آنزیم  DXRیکی از آنزیمهای کلیدی در مسیر سنتز ماده
ایزوپنتیل پیروفسفات )IPP( 17پیشساز فورسکولین است
(کانتریل DXR .)2008 ،18در مسیر  MEPتبدیل -1
دیاکسی-D-زایلولوز-5-فسفات ( )DXPبه متیل اریتریول
فسفات ( )MEPرا کاتالیز میکند (شکل ( )1رادیکویز 12و
همکاران .)2000 ،ژن کد کننده این آنزیم توسط انگپراسرت 23و
همکاران ( )2004از گیاه  C. forskohliiتوالییابی شد .طول
توالی  ،cDNAژن  DXRدر این گیاه شامل  1437نوکلئوتید
است که یک زنجیره پلیپپتیدی با  412اسیدآمینه را کد
مینماید.
مس یک عنصر کم مصرف ضروری برای رشد گیاهان است و
در سوخت و ساز قند و ازت و همچنین در بیوسنتز اتیلن به
عنوان یک هورمون رشد نقش مهمی دارد ،این عنصر ،کوفاکتور
برخی از آنزیمها و پروتئینها از قبیل مس /روی سوپراکسید
دیسموتازها ،سیتوکروم  cاکسیداز ،گیرنده اتیلن ،آسکوربات
اکسیداز و دیآمین اکسیداز است (یاروال.)2009 ،21
در این مطالعه ،میزان تولید فورسکولین در ریشهها و بیان
ژن  DXRو همچنین محتوی کلروفیلها و کاروتنوئیدها در
برگهای مربوط به قلمههای ریشهدار شده گیاه C. forskohlii
در تیمار با الیسیتور مس بررسی گردید.
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شکل  :1مسیر بیوسنتز ایزوپنتیل پیروفسفات ( DXR .)IPPواکنش تبدیل  -1دیاکسی -D-زایلولوز -5-فسفات ( )DXPبه متیل
اریتریول فسفات ( )MEPرا کاتالیز میکند
Fig. 1: Biosynthesis pathway of isopentenyl diphosphate (IPP). DXR catalyze the reaction of 1-deoxy-D-xylulose-5)phosphate (DXP) to 2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP

جهت اندازهگیری بیان ژن  DXRو محتوی کلروفیلها و
کاروتنوئیدها استفاده شد .به این منظور برگها پس از
جمعآوری در حضور نیتروژن مایع فریز و تا زمان انجام
آزمایشها در دمای  -83نگهداری شدند.

مواد و روشها
تولید ساقههای ریشهدار شده گیاه  C. forskohliiو تیمار
آنها
بهمنظور تولید ساقههای ریشهدار شده ،سرشاخههای یکماهه
گیاه حسنیوسف با طولی حدود  13±2سانتیمتر بریده و در
محیط موراشیگ و اسکوگ )MS( )1962( 1مایع تکمیل شده
با  23گرم بر لیتر ساکارز و  1میلیگرم بر لیتر ایندول بوتیریک
اسید ( )IBAدر ارلن شیشهای قرار داده شدند .ارلنها بهمدت
 15روز در دمای  28±2درجه سانتیگراد و سیکل نوری 11
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی قرار گرفتند تا قلمهها
ریشهدار شوند.
در این تحقیق ،از سولفات مس ( CuSO4تهیه شده از
شرکت سیگما) بهعنوان یک الیسیتور غیرزنده استفاده شد .به
این منظور ،غلظتهای صفر (بهعنوان شاهد) 8 ،4 ،و 11
میکروموالر نمک سولفات مس تهیه و به هر یک از ارلنها
اضافه گردید .ارلنها بهمدت  11ساعت بر روی شیکر اربیتالی با
دور  83rpmدر دمای آزمایشگاه شیک شدند .سپس گیاهان
جمعآوری و پس از چندین بار شستشو با آب مقطر سترون،
آبگیری شدند سپس برگها و ریشهها از هر نمونه جدا گردید.
برای اندازهگیری میزان فورسکولین ،ریشهها جمعآوری شده در
هوای آزاد دور از نور و گرما خشک شدند .از برگهای جدا شده

استخراج و اندازهگیری مقدار فورسکولین

جهت اندازهگیری مقدار فورسکولین از روش اسکنبرگ و

خان2

( )2003استفاده شد .به این منظور 133 ،میلیگرم از ریشههای
خشک شده در هاون سائیده شد سپس  1میلیلیتر استونیتریل
به پودر حاصله اضافه گردید .محلول بهدست آمده به
فالکونهای  53میلیلیتری منتقل و در دستگاه بنماری با
دمای  55درجه سانتیگراد بهمدت  23دقیقه قرار گرفت ،تا
فورسکولین از داخل سلولها آزاد شود .مخلوط حاصله به مدت
 23دقیقه در دمای محیط با دور  4333 rpmسانتریفیوژ
گردید .در ادامه ،محلول رویی به فالکون دیگری منتقل و حجم
آن با استونیتریل به  13میلیلیتر رسانده شد .محلول بهدست
آمده توسط فیلتر سرسرنگی ( )3/22 µmصاف و به ستون
 )5 µm(ZORBAXSB-C18دستگاه کروماتوگرافی مایع با
کارآیی باال Agilent 1100, USA )HPLC( 0تزریق شد .فاز
متحرک شامل استونیتریل و آب به نسبت برابر و شدت جریان

2. Schaneberg and Khan
3. High Performance Liquid Chromatography

1. Murashige and Skoog
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دقیقه 72 ،درجه سانتیگراد یک دقیقه) و بسط نهایی در دمای
 72درجه سانتیگراد بهمدت  13دقیقه انجام شد.
تکثیر ژن توبولین بهعنوان کنترل داخلی در حضور
پرایمرهای اختصاصی پیشرو ( 5ʹ-GCT TTC AAC ACC TTC
ʹ )TTC AGT G-3و معکوس ( 5ʹ-CTT TCT CAG CTG
ʹ )AGA TCA CTG G-3با شرایطی مشابه تکثیر ژن ( DXRبا
این تفاوت که دمای اتصال پرایمرها  57درجه سانتیگراد بود)
انجام گرفت.
میزان بیان ژن  DXRنمونههای تیمهار شهده در مقایسهه بها
نمونه شاهد ،از روش نیمهکمی  RT-PCRو از روی شهدت بانهد
تکثیر شده بر روی ژل آگارز  %1پهس از نرمهالیز کهردن بها ژن
توبولین تکثیر شده مربوطه ،توسط نرمافهزار  Gene toolsانجهام
شد (ال-بادر2006 ،5؛ پالس 1و همکاران.)2008 ،

 1mL/minبود و برای شناسایی ترکیب از طول موج 223
نانومتر و استاندارد فورسکولین ( )Sigmaاستفاده گردید.
آنالیز مولکولی
استخراج  RNAکل ،سنتز  cDNAو تکثیر ژن
بهههمنظههور بررسههی بیههان ژن  ،DXRاسههتخراج  RNAکههل از
برگهای فریز شهده بها اسهتفاده از کیهت ( RNX-Plusشهرکت
سیناژن ،شهماره کاتهالوگ )RN7713C :و مطابق دساورالعمل
پيشنهبدي شرکت سبزنده لنجاب شاد .سهپس کیفیهت خلهوص
محصول بهدست آمهده بهر روی ژل آگهارز یهک درصهد بررسهی
گردید .از  RNAاستخراج شهده بها اسهتفاده از آنهزیم رونوشهت
بردار معکوس (( 1)RTاز شرکت فرمنتاز) و پرایمر عمومی الیگو
 ،dTکتابخانه  cDNAسهاخته شهد .بههطهور خالصهه ،حهدود 2
میکروگرم از  RNAکل به تیوپهای  3/2اضافه گردیهد ،سهپس
 2میکرولیتر پرایمر به هریک ازتیهوپهها اضهافه و بههمهدت 13
دقیقه در دمای  15درجه سانتی گراد قهرار داده شهدند .پهس از
انتقال تیوپهها بهر روی یهخ ،یهک میکرولیتهر آنهزیم 2/5 ،RT
میکرولیتههر بههافر  3/75 ،)10X( RTمیکرولیتههر 3/75 ،dNTP
میکرولیتر  ،RNase inhibitorو در نهایهت آب دیهونیزه سهترون
( )RNase freeتا حجم نهایی  25میکرولیتر به تیوپهها اضهافه
گردید .واکنش ساخت  cDNAبهمدت  83دقیقهه در دمهای 42
درجه سانتیگراد انجام شد .در انتهای واکنش بهمنظور غیرفعال
شدن آنزیم  ،RTتیوپها بهمدت  13دقیقه در دمای  73درجهه
سههانتیگههراد قههرار داده شههدند .همچنههین بهههمنظههور حههذف
آلودگیهای اضافی  RNAاز آنزیم ( RNase Aیک میکرولیتهر،
 23دقیقه در دمای  07درجه سانتی گراد) استفاده شد (رضائی2
و همکاران.)2013 ،
تکثیر ژن  DXRو ژن توبولین با استفاده از کتابخانه cDNA
بهعنوان الگو و آنزیم  Taq DNAپلیمراز در حضور پرایمرهای
اختصاصی انجام شد .پرایمرهای اختصاصی تکثیر ژن DXR
شامل پرایمر پیشرو5ʹ-ATG GCT CTT AAT CTG GAA 0
 ،ATC-3و پرایمر معکوس5ʹ-TCA TAC AAG AGC AGG 4
ʹ ،ACT AAG-3از ژن  DXRگیاه  C. forskohliiطراحی شد.
واکنش تکثیر این ژن شامل واسرشتهسازی اولیه در دمای 24
درجه سانتیگراد بهمدت  4دقیقه و  03سیکل تکثیر شامل
( 24درجه سانتیگراد یک دقیقه 51 ،درجه سانتیگراد یک

تمامی آزمایشها با سه تکرار مستقل در قالب یک طرح کامالً
تصادفی انجام شدند .میانگین دادهها با استفاده از نرمافزار SAS
توسط آزمون دانکن با در نظر گرفتن سطح اطمینان ،P ≤ 0.05
مورد تجزیه واریانس یک عاملی قرار گرفت.

1. Reverse transcriptase
2. Rezaee
3. Forward
4. Rivers

5. Al-Bader
6. Place
7. Lichenthaler

سنجش محتوی رنگیزههای
محتوی رنگیزههای فتوسنتزی بر اساس روش لیچتنتالر7و
همکاران ( )1987اندازهگیری شد .بهطور خالصه  3/2گرم برگ
تازه (فریز شده) با ترازوی دقیق آزمایشگاهی با دقت 3/331
وزن و در هاون چینی که حاوی  5میلیلیتر استون  %83بود
سائیده شد .سپس سوسپانسیون حاصله توسط کاغذ صافی
واتمن شماره  1صاف گردید و مقدار  13میلیلیتر استن به آن
اضافه و سپس حجم محلول به  15میلیلیتر رسانده شد .میزان
جذب محلول حاصله در طول موجهای  141/8 ،110/2و 473
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( AustraliaVarian,
 ),cary 50اندازهگیری شد .از استون  %83بهعنوان شاهد
استفاده گردید .جهت محاسبه مقادیر کلروفیل  ،b ،aکلروفیل
کل و کاروتنوئید از فرمولهای زیر استفاده شد.
)Chlorophyll a = (12.25 × OD663.2 nm – 2.79 × OD646.8 nm
)Chlorophyll b = (21.21 × OD646.4 nm – 5.1 × OD663.2 nm
Total Chlorophyll = Chlorophyll a + Chlorophyll b
– Carotenoids = [(1000 × OD470 nm – 1.8 × Chlorophyll a
85.02 × Chlorophyll b)/198

آنالیز آماری
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شکل  :2کروماتوگرام  HPLCمربوط به نمونه استاندارد فورسکولین .زمان نگهداری نمونه در ستون حدود  10دقیقه است.
Fig. 2: HPLC chromatogram of forskolin standard sample. Retention time of sample in column is about 13 minutes.
نتایج

بیان ژن DXR

محتوی فورسکولین در ریشه قلمههای ریشهدار شده

کیفیت  RNAاستخراج شده با تفکیک بانهدهای  rRNAبهر روی
ژل آگارز یک درصد بررسی شد.
همانطورکه در شکل  4نشان داده شده است ،دو باند مربوط
بههه  28s ،rRNAو  18sنشههاندهنههده کیفیههت مناسههب RNA
تخلیص شده و دستنخورده بودن آن است.
از  RNAاستخراج شده ،با استفاده از پرایمرهای عمومی الیگو
 dTو آنزیم  DNAپلیمراز وابسته بهه  ،2 RNAکتابخانهه cDNA
مربوط به هر نمونه ساخته شد .از  cDNAساخته شده در حضور
پرایمرهای اختصاصی دو ژن  DXRو تهوبولیههن تکثیهر شدنههد.
مطهابق شکهل  A ،5قطعهه تکثهیر شههده  DXRبانهدی معهادل
 1437 bpو بهرای ژن تهوبهولیهن (شکهل  )B ،4بانههدی معهادل
 733 bpبر روی ژل مشاهده شد.
با وجود آزمایشهای متعدد ،بهدلیل بیان بسیار پایین این ژن
در ریشه ها ،سنجش میزان بیان آن در این اندام میسر نگردید .با
توجه به مطالعات گذشته که نشان دادند بیان این ژن در برگها
بیشتر است (انگپراسرت و همکاران ،)2004 ،جهت بررسی سطح
بیان این ژن با محتهوی فورسهکولین سهنتز شهده ،از بهرگههای
مربوط به قلمههای ریشهدار شده استفاده شهد .نتهایج حاصهل از
بررسی بیان ژن  DXRدر برگهای مربوط به قلمههای ریشههدار
شده نشان داد که بیهان ایهن ژن بها رونهدی مشهابه رونهد ته ثیر
الیسیتور بر میزان تولید فورسکولین تغییر میکند (شکل .)1

جهت تشخیص پیک مربوط به فورسکولین در نمونهها و
همچنین سنجش محتوی آن بهترتیب از زمان
نمونه استاندارد در ستون و سطح زیر منحنی مربوطه استفاده
شد .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود پیک
فورسکولین در نمونه استاندارد  10دقیقه پس از تزریق به
ستون مشاهده گردید .عالوهبر این ،پیک مربوط به نمونههای
شاهد و تیمار شده نیز در همین زمان مشاهده گردید،
بهطوریکه با اضافه نمودن نمونه استاندارد به نمونه شاهد
پیک بلندتری در همین زمان مشاهده شد (نتایج نشان داده
نشده است).
محتوی فورسکولین در ریشه قلمههای تیمار شده در
شکل  0نشان داده شده است .همانطورکه در شکل قابل
مشاهده است ،با افزایش غلظت الیسیتور تا  8میکروموالر،
محتوی فورسکولین افزایش مییابد .درحالیکه تولید این
ماده در تیمار با غلظت  4میکروموالر بهصورت جزئی
(غیرمعنیدار در سطح  5درصد) افزایش یافته است ،افزایش
معنیدار تولید آن در تیمار با غلظت  8میکروموالر مشاهده
میشود .نکته قابل توجه ،کاهش معنیدار تولید این ماده
مؤثره در تیمار با غلظت  11میکروموالر در مقایسه با غلظت
 8میکروموالر مس است که تفاوت معنیداری با نمونه شاهد
ندارد.

نگهداری1

2. RNA Dependent DNA Polymerase

1. Retention Time
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 ساعت با غلظتهای مختلف الیسیتور11  تیمار شده بهمدتC. forskohlii  محتوی فورسکولین تولید شده در ریشههای گیاه:0 شکل
 درصد است5  حروف متفاوت باالی نمودارها بیانگر معنیدار بودن در سطح.مس
Fig. 3: Forskolin content in the roots of C. forskohlii plant which treated for 16 hours with different concentrations of
copper elicitor. Signs with different letters indicate significant differences at p≤ 0.05
.

. شاهد و تیمار شده با غلظتهای مختلف الیسیتور مسC. forskohlii  کل استخراج شده از برگهای گیاهRNA  نمونهای از:4 شکل
RNA  بهترتیب مربوط به11  و8 ،4 ، اعداد صفر. به وضوح قابل مشاهده میباشند18s  و28s ،rRNA  دو باند مربوط به،در ژل
 میکروموالر میباشند11  و8 ،4 استخراج شده از نمونههای شاهد و تیمار شده با غلظتهای
Fig. 4: A sample of total RNA extracted of leaves of C. forskohlii plant which treated with different concentrations of
copper elicitor for 16 hours. In the gel, two rRNA bands; 18s and 28s are clearly revealed. Numbers of 0, 4, 8 and 16
are shown the RNA extracted of control and treated sample with 4, 8 and 16 µM Cu elicitor respectively

 تیمار شده با غلظتهای مختلف الیسیتورC. forskohlii ( از برگهای گیاهB( DXR ) وA(  محصول تکثیر شده ژن توبولین:5 شکل
 بر روی ژل آگارز یک درصد در733 bp  و برای ژن توبولین باندی معادل1437 bp  باندی معادل،DXR  قطعه تکثیر شده از ژن.مس
) ظاهر گردیدWM( کنار باند مربوط به مارکر وزن مولکولی
Fig. 5: Products amplified of Tubulin (A) and DXR (B) genes of leaves of C. forskohlii plant which treated with
different concentrations of Cu elicitor for 16 hours. The DXR and Tubulin genes show a band about 1407 bp and 700
bp next to the molecular weight marker (WM) on 1% agarose gel respectively
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شکل  :1مقایسه بیان نیمهکمی ژن  DXRدر برگهای گیاه  C. forskohliiتیمار شده بهمدت  11ساعت با غلظتهای مختلف الیسیتور
مس .حروف متفاوت باالی نمودارها بیانگر معنیدار بودن در سطح  5درصد است
Fig. 6: Comparison of DXR gene expression level in leaves of treated C. forskohlii with different concentrations of Cu
elicitor for 16 hours. Signs with different letters indicate significant differences at p≤ 0.05

استفاده کاهش محتوی کاروتنوئیدها قابل توجه است (جدول
.)1

همانطورکه در شکل قابل مشاهده است ،با افزایش غلظت
الیسیتور تا  8میکروموالر میزان بیان ژن  DXRافزایش یافته
است .درحالیکه افزایش بیان ژن در تیمار با غلظت 4
میکروموالر در مقایسه با نمونه شاهد معنیدار نیست ،افزایش
معنیدار آن در تیمار با غلظت  8میکروموالر مشاهده گردید.
از طرف دیگر با افزایش غلظت الیسیتور در محیط تا 11
میکروموالر میزان بیان کاهش یافته است که در سطح 5
درصد نسبت به نمونه شاهد معنیدار نمیباشد.

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،تولید ماده مؤثره گیاه  C. forskohliiدر
ریشههای قلمهها ی یک ماهه این گیاه تحت تیمار با الیسیتور
فلزی مس بررسی گردید .فورسکولین نوعی دیترپن است
(الول 1و همکاران )2003 ،که بیشتر در ریشهها ساخته
میشود .این ترکیب اهمیت دفاعی برای گیاه دارد (شان 2و
همکاران )2008 ،و از مسیر بیوسنتزی متیل اریتریتول فسفات
( )MEPسنتز میگردد که آنزیم  DXRیکی از آنزیمهای
کلیدی در این مسیر است .شایان ذکر است که فیتول
پیشساز سنتز کلروفیلها و کاروتنوئیدها نیز از طریق همین
مسیر سنتز میشوند.

محتوی رنگیزههای فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی
همانطورکه در جدول  1قابل مشاهده است ،بیشترین
محتوی کلروفیلها در برگهای مربوط به ساقههای ریشهدار
شده با غلظت  4میکروموالر مشاهده میشود که نسبت به
شاهد بهطور معنیداری افزایش یافته است .ولی با افزایش
غلظت الیسیتور در محیط محتوی آن کاهش مییابد.
بهطوریکه تفاوت معنیداری بین نمونه شاهد و تیمار شده با
غلطت  8میکروموالر مشاهده نشد ،با افزایش غلظت الیسیتور
در محیط کاهش معنیداری محتوی کلروفیلها (به جز
کلروفیل  )bدر مقایسه با نمونه شاهد مشاهده گردید .نکته
جالب توجه اینکه ،محتوی کاروتنوئیدها در برگها ،روندی
مشابه محتوی کلروفیلها در این اندام را نشان میدهند ،به-
طوریکه بیشترین مقدار این ترکیبات در تیمار با غلظت 4
میکروموالر مشاهده میشود ،و با افزایش غلظت الیسیتور در
محیط ،مقدار آن کاهش یافته و در باالترین غلظت مورد

1. Laule
2. Shan
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جدول  :1اثر غلظتهای مختلف الیسیتور مس بر محتوی کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل و کاروتنوئیدها در برگهای مربوط به
ساقههای ریشهدار شده گیاه حسنیوسف
Table 1: The effects of different concentrations of Cu elicitor on chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and
carotenoid contents in leaves of rooted cutting of C. forskohlii

غلظتهای مس

محتوی کلروفیل a

محتوی کلروفیل b

محتوی کلروفیل کل

محتوی کاروتنوئید

Cu concentration
)(µM

chlorophyll a content
()mg/mL

chlorophyll b content
()mg/mL

Total chlorophyll content
()mg/mL

carotenoid content
()mg/mL

0
4
8
16

2.04± 0.00b
4.25± 0.02a
2.99± 0.00b
0.62± 0.00c

1.29± 0.00b
2.04± 0.02ab
1.60± 0.00ab
0.75± 0.00cb

3.34± 0.00b
6.29± 0.05a
4.59± 0.00ab
1.37± 0.00c

0.57± 0.02b
1.25± 0.19a
0.78± 0.05b
0.04± 0.01c

در هر ستون حروف متفاوت نشاندهنده معنیدار بودن در سطح  5درصد است
Signs with different letters in each group indicate significant differences at p≤ 0.05

افزایش بیان آن در سطح  5درصد نسبت به نمونه شاهد
معنیدار نمیباشد ،افزایش دو برابری بیان این ژن در غلظت 8
میکروموالر نسبت به نمونه شاهد مشاهده گردید ولی با
افزایش غلظت الیسیتور در محیط میزان بیان آن کاهش یافت.
این نتایج با روند تولید فورسکولین در ریشههای همخوانی
دارد (شکل  .)0در مقابل ،افزایش معنیدار محتوی کلروفیلها
و کاروتنوئیدها در پایینترین غلظت الیسیتور مشاهده گردید
که با افزایش غلظت الیسیتور در محیط ،محتوی آنها بهطور
معنیداری کاهش یافت.
با وجود اهمیت مس در رشد و نمو گیاهان ،زمانیکه مس
به مقدار اضافی در اختیار گیاه قرار گیرد باعث ایجاد عالئم
سمیت در گیاه میشود .مس اضافی باعث کاهش رشد و
فعالیت فتوسنتزی و باعث ایجاد آسیب در غشاها و دستگاه
ژنتیکی و پروتئینها و سرکوب فعالیت آنزیمها میگردد (والکر
و وبل .)1981 ،5بنابراین کاهش بیان ژن در غلظتهای باال و
همچنین کاهش محتوی کلروفیل و کاروتنوئیدها در این
شرایط میتواند بهدلیل اثرات منفی تجمع مس در گیاه باشد.
مس جزء فلزات سنگین طبقهبندی میگردد و مطالعات
گذشته نشان دادند که جذب بیش از حد نیاز آن به گیاه باعث
تنش اکسیداتیو میشود (آدریانو .)2001 ،1رشد گیاهان در
حضور غلظتهای باالی مس بهطور معمول با کاهش بیومس و
عالئم کلروز همراه است که با کاهش میزان کلروفیل ،تغییر و
تبدیل ساختار کلروپالست ،در برگها همراه است (روهمر،
 .)2003از طرف دیگر ،کاهش بیان ژن  DXRدر غلظتهای
باال 11( ،میکروموالر الیسیتور) میتواند بهدلیل اثرات منفی
تجمع مس در گیاه باشد (آدریانو.)2001 ،

مولکول کلروفیل شامل دو قسمت ،کلروفید (از پیشساز -5
آمینولولینات سنتز میشود) و فیتول (که ایزوپرنوئیدی است و
از مسیر  DXSسنتز میشود) است .فیتول همچنین یک
پیشساز برای سنتز توکوفرولها است که از طریق
ترکیبشدن با هموژنتیسیک اسید مشتق شده از مسیر اسید
شیکمات ،تولید میشود (روهمر .)2003 ،1کاروتنوئیدها،
تتراترپنهای  43کربنهای هستند که در کلروپالست و از
طریق مسیر  DXSسنتز میشوند .بهدلیل خصوصیات
شیمیایی و نقش مهم آنها در حفاظت سیستم فتوسنتزی،
ترکیبات ضروری همه ارگانیسمهای فتوسنتزی میباشند
(هیرسبرگ .)2001 ،2مطالعات گذشته نشان دادند که مس در
چندین مسیر فیزیولوژیکی از قبیل ساخت و ثبات کلروفیل و
رنگدانههای گیاهی و همچنین در عملکرد بسیاری از
آنزیمهای اکسیدکننده که در تنفس نقش دارند ،موثر است
(بوستین و درودی.)1998 ،0
نتایج نشاندهنده ت ثیرگذاری این الیسیتور بر تولید
فورسکولین در ریشههای گیاه تیمار شده است .ثابت شده
است که فلزات سنگین از طریق تحریک سنتز یکسری
مولکولهای سیگنالینگ از قبیل رادیکالهای آزاد ( )H2O2و
جاسموناتها بر بیان ژنهای درگیر در مکانیسمهای دفاعی
گیاهان ت ثیر میگذارند و محتوی متابولیتهای ثانویه را
افزایش میدهد (زحو 4و همکاران.)2010 ،
همانطورکه در شکل  1نشان داده شده ،حضور یون مس
در محیط تا غلظت  8میکروموالر سبب افزایش بیان ژن DXR
شده است ،درحالیکه در تیمار با پایینترین غلظت الیسیتور،
1. Rohmer
2. Hircchberg
3. Bustin and Dorudi
4. Zhou

5. Walker and Webl
6. Adriano
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در مجموع پیشنهاد میگردد ،تیمار این گیاه با غلظتهای
پایین مس ،شرایط بهبود رشد را برای گیاه فراهم میکند که
با افزایش محتوی کلروفیل و کاروتنوئیدها همراه است.
درحالیکه افزایش غلظت آن در محیط (تا  8میکروموالر)
سبب فعالشدن مسیرهای سیگنالینگ و در نتیجه افزایش
بیان ژنهای درگیر در سیستم دفاعی گیاه شده که نتیجه آن
افزایش مقدار فورسکولین میباشد .در عین حال ،افزایش
بیشتر الیسیتور در محیط با کاهش بیان ژنها و محتوی
کلروفیل و کاروتنوئیدها همراه میباشد.

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی پژوهشگاه علوم و تکنولوژی
پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته ،کرمان ،ایران با قرارداد شماره  1/4301انجام
شده است .بنابراین مجری و همکاران مراتب سپاس و قدردانی
خود را از آن دانشگاه محترم اعالم میدارند.
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Forskolin Production and Gene Expression of 1-Deoxy-D-Xylulose-5-Phosphate
Reductoisomerase in Treated Coleus forskohlii Plant with Cu
Shahbazi1, E. and Riahi-Madvar2*, A.
Abstract
Forskolin is an effective compound found in Coleus forskohlii plant which has different therapeutic properties. In this
research, production of forskolin and gene expression of 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase (DXR)
were investigated in C. forskohlii plant after treatment with different concentrations of copper elicitor (0; as control, 4, 8
and 16 µM) for 16 hours. Results showed that forskolin concentration is increased up to 8 µM in such a way that the
concentration can be estimated 1.5 fold more than the control sample, which consisted with changes of DXR gene
expression level. It has been proved that excess concentration of copper, causes triggering of reactive oxygen species
that directly or mediated through others signaling molecules induce gene expression level of defensive system.
Considering the defensive role of diterpens, it is proposed that increase in DXR gene expression level by copper elicitor
leads to increase in forskolin concentration as protective compound against stresses.
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