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Abstract
Costus pictus D. Don, commonly known as insulin plant, is used for the treatment of
diabetes in southern India. In recent years this plant is cultivated in some greenhouses in
Iran and is propagated by cutting. Therefore, the present study was carried out to
optimization of tissue culture and evaluation of phytochemical compounds in this plant.
Among different explants including leaf, node and internode and different hormone
treatments, the best results were observed for node explants and treatments with BA
(3.5 mg/l) and NAA (0.5 mg/l). To access phytochemical properties of in vivo and in
vitro leaves, the contents of photosynthetic pigments, soluble sugar, phenol, flavonoid
and protein were measured. The results showed that all of these parameters with the
exception of phenol and protein in in vivo leaves were significantly higher than in vitro
leaves. Also, phytochemical analyses of in vivo leaves and rhizomes revealed that leaves
were rich in flavonoid, soluble sugar, caffeic acid and quercetin whereas rhizomes were
rich in phenol and protein. Mineral elements analyses indicated that the concentrations
of Ca, K, Mn and Sr of leaves were higher while higher concentrations of Al, Fe, Na, Cr
and Zn were observed in rhizomes. In conclusion, presented micropropagation protocol
in this study, in addition to accelerate large scale multiplication and conservation of C.
pictus, would be important economically. Also, leaves of this plant, are rich in
quercetine (an antidiabetic compound), could be considered as a potential candidate for
phytochemical and medical studies.
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 .1شرکت زيستفناوری گیاهی پايا دانهرست ،تهران ،ايران
 .2گروه زيستشناسی ،دانشکدة علوم ،دانشگاه زنجان ،ايران

چکیده
گیاه  Costus pictus D. Donمعروف به گیاه انسولین بهمنظور درماان بیمااری ديابات در جناوب هناد اساتفاده
میشود؛ اين گیاه در سالهای اخیر به ايران آورده و در برخی گلخانهها از طريق قلمه تکثیر شده اسات .مطالعاة
حاضر بهمنظور بهینهسازی کشت بافات و ارزياابی ترکیتاای فیتوشایمیايی گیااه  Costus pictus D. Donانجاام
شد .از میان قطعههای جداکشت مانند برگ ،گره و میانگره و تیمارهای هورمونی مختلف ،بهتارين نتیجاه بارای
قطعة گره و تیمار واجد بنزيلآمینوپورين و نفتالناستیکاسید بهترتیب با غلظتهای  3/5و  0/5میلیگرمدرلیتار
مشاهده شد .بهمنظور بررسی صفتهای فیتوشیمیايی برگهای گلدانی و برگهای درشیشه ،میزان رنگیزههاای
فتوسنتزی ،قندهای محلول ،فنل ،فالونوئید و پروتئین اندازهگیری شد .نتايج نشان دادند همة صفتهای يادشاده
بااهجز فناال و پااروتئین در برگهااای گلاادان بااهطور معن ااداری بیشااتر از باارگ درشیشااه هسااتند .بررساایهای
فیتوشیمیايی برگ و ريزوم گلدان نشان دادند برگ غنی از فالونوئید ،قند ،کافئیکاسید و کوئرساتین و ريازوم
غنی از فنل و پروتئین است .تجزيهوتحلیل عناصر معدنی نیز نشاان داد میازان عناصار کلسایم ،پتاسایم ،منگناز و
استرانسیم در برگهای گلدان بیشتر از ريزومهای گلدان و میزان عناصر آلومینیوم ،آهن ،سديم ،کاروم و روی
در ريزومهای گلدان بیشتر از برگهای گلدان است .درمجماو ،،روش ريزازدياادی پیشنهادشاده در پاهوه
حاضر عالوهبر تسريع تکثیر در مقیاس انتوه و حفظ گیاه  ،C. pictusازنظر اقتصاادی نیاز مقرونبهصارفه اسات؛
همچنین برگهای غنی از کوئرستین (ترکیب ضدديابتی) اين گیاه را میتوان نامزد بالقوهای برای پهوه هاای
فیتوشیمیايی و پزشکی در نظر گرفت.

واژههای کلیدی :تجزيهوتحلیل فیتوشیمیايی ،ريزازديادی ،فنلها ،گیاه انسولین
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مقدمه.

) ،(BAPکینتین ) (KINو ايندول -3استیکاسید

برخی سردة  Costusرا از تیرة  Costaceaeو

) (IAAو قطعههای جداکشت مختلف مانند نوک

برخی از تیرة  Zingiberaceaeمعرفی کردهاند؛

ساقه ،برگ ،گره و ريزوم را بررسی کردهاند

گیاهان گلدار ،علفی و چندسالهای که بهعلت

(Punyarani and Sharma, 2012; Jadhav et .

برگی مارپیچی از سردة زنجتیل

) al., 2015و کشت بافت را روش منحصربهفردی

) (Zingiber Millتشخیص داده میشوند و

برای کشت سريع و حفاظت از C. pictus

ازاينرو ،زنجتیل مارپیچ ) (spiral gingerنیز نامیده

دانستهاند؛ بنابراين باتوجهبه اينکه گیاه دارويی

(Hegde

انسولین بومی ايران نیست ،کشت بافت و

) .Ramasubramaniyan et al., 2015گیاه

ريزازديادی بهعنوان مکملی برای روشهای سنتی

انسولین با نام علمی  ،Costus pictus D. Donبومی

(قلمهزدن) تکثیر اين گیاه در مقیاس انتوه ضروری

برزيل و جنوب کشور هند است و بهتازگی در

به نظر میرسد؛ همچنین بررسیهای بیوشیمیايی و

آمريکا نیز يافت شده است (Jose and Reddy,

فیتوشیمیايی انجامشده در زمینة گیاه C. pictus

) .2010; Hegde et al., 2014افراد متتال به ديابت

نشان میدهند نهتنها بهشکل گیاه زينتی رشد

در جنوب هند از برگ گیاه انسولین برای تنظیم

میکند ،برگهای آن برای مکمل غذايی استفاده

سطح قند خون استفاده میکنند و در طب سنتی

میشوند و اثر ضدديابتی دارند (Jayasri et al.,

هندی به گیاه ضدديابت معروف است؛

) .2008در پهوه های فیتوشیمیايی مختلف ،وجود

بههمینعلت ،گونههای اين سرده به نام گیاه انسولین

کربوهیدرایها،

پروتئینها،

نامگذاری شدهاند.

آلکالوئیدها ،تاننها ،ساپونینها ،فالونوئیدها،

داشتن آراي

میشوند

;2014

al.,

et

تریترپنوئیدها،

بهرهبرداری بیرويه برای اهداف تجاری و نیاز

استروئیدها و مقادير مناستی از عناصر کمیاب در

صنايع دارويی ،گیاه  C. pictusرا با خطر انقراض و

اين گیاه نشان داده شده است (Hegde et al.,

نابودی روبهرو کرده است .تولید و تکثیر رويشی

).2014

گیاه انسولین بهعلت زندهمانی ضعیف بذر ،کمبودن

گیاه دارويی انسولین بهتازگی از هند به ايران

درصد جوانهزنی بذر و ريشهزايی ضعیف قلمههای

آورده و بهطور بسیار محدود در چند گلخانة

رويشی مشکل است و ازاينرو ،استفاده از

کوچک کشت شده است .ازآنجاکه روش تکثیر

روشهای تکثیر جايگزين ازجمله کشت بافت برای

استفادهشده در ايران ،قلمهزدن است و تعداد

سرعتبخشیدن به تکثیر در مقیاس وسیع و بهتود و

محدودی قلمه از هر گیاه گرفته میشود ،استفاده از

حفظ گیاه مفید است (Bakrudeen Ali Ahmad

روش کشت بافت جايگزين بسیار مناستی است؛ از

) .and Arun Kumar, 2009برخی پهوهشگران

سوی ديگر ،برگهای اين گیاه دارويی بهطور تازه

ريزازديادی  C. pictusبا استفاده از تنظیمکنندههای

مصرف میشوند و ازاينرو ،تولید گیاهان سالم و

مختلف رشد گیاهی مانند  -6بنزيلآمینوپورين

بدون ويروس که تنها به روش کشت بافت
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امکانپذير است ،ضروری به نظر میرسد .باتوجهبه

.انتخااااب ایماااار هورماااونی مناساااب بااا ای

مطالب يادشده ،بهینهسازی کشت بافت گیاه

جوانهزنی :در آزماي

دوم ،تنها گره بهعنوان قطعاة

انسولین و تولید آن در مقیاس وسیع هدف پهوه

جداکشااات انتخااااب شاااد و تیمارهاااای هورماااونی

حاضر است؛ همچنین برخی ترکیتای و مواد مؤثرة

مختلااف مقايسااه شاادند (جاادول  .)1محیطکشاات

بیوشیمیايی مانند قندهای محلول ،پروتئینها،

استفادهشده در هر دو آزمااي

(Murashige MS ،

ترکیتای فنلی ،فالونوئیدها و همچنین عناصر معدنی

) and Skoog, 1962بود که  30گرمدرلیتر سااکارز

در گیاهان گلدانی و گیاهان حاصل از کشت بافت

به آن اضافه و اسیديتة آن روی  5/8تنظیم شد و با 2

بررسی میشوند.

گرمدرلیتر ژلريت بهشکل جامد درآمد.

مواد و روشها

جدول  -1تیمارهای هورمونی بهکاررفته برای جوانهزنی
)IAA (mg/l

)NAA (mg/l

)BA (mg/l

کد تیمار

گلخانة شخصی در کرج تهیه و به آزمايشگاه منتقل

0 /5

0

3 /5

T1

0 /5

0

2 /5

T2

شد .گیاه گلدانی حاصل از کاشت قلمه برای کشت

0

0 /5

3 /5

T3

بافت استفاده شد.

0

0 /5

2 /5

T4

کشت بافت :گیاه انسولین بهشکل گلدانی از

انتخاب قطعۀ جداکشت مناسب :در آزماي
اول که بهمنظور انتخاب قطعة جداکشت مناسب
انجام شد ،قطعههای برگ ،گره و میانگره انتخاب
شدند .بهمنظور استريلکردن سطحی ،برگها از
ساقهها جدا و ساقهها نیز قطعهقطعه شدند و پساز
شستشو با آب جاری ،در وايتکس  10درصد
غوطهور و سپس سه بار با آب مقطر استريل زير
المینار شستشو شدند .بهمنظور کشت برگ ،نمونهها
با اسکالپل استريل به قطعههای کوچک حدود 1
سانتیمترمربع بريده ،ساقهها قطعهقطعه و میانگره و
گره کشت شدند .تیمار استفادهشده1/6 ،

انتقال جوانهها به محیط ریشهزایی :دو ماه
پس از کشت ،ريزنمونه هايی که به تیمارها پاسخ
داده بودند برای ريشه زايی به محیط  MSدارای
 0/1میلیگرمدرلیتر ايندول -3بوتیريکاسید
) (IBAمنتقل شدند .پس از ايجاد ريشههای فراوان،
گیاهچههای دارای ريشه و ساقه از شرايط کشت
خارج و پس از شستشو با آب جاری و حذف کامل
مواد ژلهایکننده به محیط سازگاری وارد شدند.
سازگاری گیاهچهها با محیط :گیاهچهها
بهمنظور سازگاری با محیط در لیوانهای درپوشدار
دارای پیت و پرلیت به نستت  70به  30کشت شدند.

میلیگرمدرلیتر  -6بنزيلآمینوپورين يا بنزيلآدنین

يک هفته بعد ،روزی چند ساعت در ظرف برداشته

) (BAو  0/2میلیگرمدرلیتر نفتالناستیکاسید

میشد و اين زمان هر سه روز افزاي

میيافت تا

) (NAAبود که بر اساس مقالهها (Jadhav et al.,

اينکه در کامالً باز گذاشته شد؛ پسازآن ،انتقال به

)2015; Ramasubramaniyan et al., 2015

انتخاب شد.

گلدان انجام شد .مشاهدهها پساز دو ماه ثتت
شدند.
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اندازهگی ی صفتهای فیتوشیمیایی :برخی

شد؛ بهاينترتیب که  0/2گرم بافت تر برگ

صفتهای بیوشیمیايی مانند رنگیزههای فتوسنتزی،

درونشیشه و برگ گلدان در  20میلیلیتر استن 80

قند محلول ،پروتئین ،فنل کل و فالونوئید در برگ

درصد سايیده شد و محلول حاصل با کاغذ صافی

درشیشه اندازهگیری شدند .عالوهبر صفتهای

صاف و حجم نهايی آن به  20میلیلیتر رسانده شد.

بررسیشده در برگ درشیشه ،عناصر معدنی،

جذب محلولها به طور جداگانه در طول موجهای

محتوای کوئرستین و کافئیکاسید در نمونههای

 663نانومتر برای کلروفیل  645 ،aنانومتر برای

گلدانی (برگ و ريزوم) اندازهگیری شدند .گفتنی

کلروفیل  bو  470نانومتر برای کاروتنوئیدها با

است گیاهان گلدانی (حاصل از کاشت قلمه) و

دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد؛ درنهايت ،میزان

گیاهان درشیشه (حاصل از کشت بافت) که برای

کلروفیل  ،b ،aکلروفیل کل و کاروتنوئیدها با

تجزيهوتحلیل فیتوشیمیايی استفاده شدند ،تقريت ًا

استفاده از روابط زير و بر حسب میلیگرمبرگرم

همسن بودند.

وزن تر نمونه محاسته شد .در اين روابط A ،برابر

اندازهگی ی رنگیزههای فتوسنتزی :اندازهگیری

میزان جذب در طول موج مدنظر V ،حجم محلول

کلروفیل  b ،aو کلروفیل کل و کاروتنوئیدها به

صافشده بر حسب میلیلیتر و  Wوزن تر نمونه بر

روش  Lichtenthalerو  )1983( Wellburnانجام

حسب گرم است.

Chl. a (mg/g FW) = (12.25 A663.2 – 2.79 A646.8) V/1000W
Chl. b (mg/g FW) = (21.50 A646.8 – 5.10 A663) V/1000W
Chl. T (mg/g FW) = Chl. a + Chl. b
Car (mg/g FW) = 1000 A470 – 1.82 Chl. a – 85.02 Chl. b /198

اندازهگی ی میزان قند محلول :قندهای

اندازه گی ی

عناص

معدنی:

آمادهسازی

محلول با استفاده از معرف آنترون و بر اساس

نمونههای گیاهی برای اندازه گیری عناصر با

روش  )1955( Roeسنجیده و مقادير قند محلول

خشک سوزانی و انحالل خاکستر گیاهی در

نمونه ها با استفاده از نمودار استاندارد گلوکز بر

کلريدريک اسید به روش  Walingو همکاران

اساس میلیگرمبر گرم وزن تر محاسته شدند.

( )1989انجام شد .دستگاه  ICPبرای اندازهگیری

اندازهگی ی میزان پ وائین محلول :بهمنظور
سنج

پروتئین از معرف برادفورد (Bradford,

غلظت عناصر استفاده و مقدار آنها بر حسب
میلیگرمبر گرم وزن خشک محاسته شد.

) 1976استفاده و جذب عصاره در طول موج 595

اندازه گی ی میزان کل ا کیبات فنلی و

نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد.

فالونوئیدی :به منظور استخراج فنل و فالونوئید

آلتومن سرم گاوی برای رسم نمودار استاندارد

کل 0/1 ،گرم پودر خشک برگ گلدان ،برگ

استفاده و مقدار پروتئین بر حسب میلیگرمبرگرم

حاصل از کشت درشیشه و ريزوم گلدان بهمدی

وزن تر محاسته شد.

 48ساعت با متانول خالص در دمای اتاق
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عصاره گیری شد .حالل در دمای اتاق تتخیر شد و

بهمنظور استخراج کوئرستین ،مقدار  0/2گرم بافت

در ادامه ،عصارة خشک در  4میلیلیتر متانول

خشک از هر نمونه با  2میلی لیتر متانول اسیدی 40

فنل و فالونوئید کل

درصد (حاوی  0/5درصد استیک اسید) سايیده و

استفاده شد ) .(Pourmorad et al., 2006محتوای

بهمدی  4ساعت روی شیکر قرار داده شد .پساز

فنل کل با معرف فولین -سیوکالتو اندازهگیری و

سانتريفیوژ با دور  13000بهمدی  10دقیقه،

نمودار استاندارد گالیک اسید برای محاستة مقدار

روشناورها جد ا و درظرف درباز ريخته شدند و

فنل استفاده شد .روش رنگسنجی کلريدآلومینیوم

برای خروج (تتخیر) متانول زير هود قرار گرفتند.

برای تعیین مقدار فالونوئیدها استفاده شد (Chang

بهمنظور تزريق ،نمونهها در  500میکرولیتر متانول

) .et al., 2002هرکدام از عصارههای متانولی

 HPLCحل شدند .عصارههای حاصل برای

گیاهی ( 0/5میلیلیتر) بهطور جداگانه با 1/5

سنج

غلظت کافئیکاسید و کوئرستین به

میلی لیتر متانول 0/1 ،میلی لیتر کلريدآلومینیوم 10

دستگاه  (Knauer) HPLCتزريق شدند و غلظت

درصد 0/1 ،میلیلیتر استایپتاسیم  1موالر و 2/8

آنها به کمک کروماتوگرام استاندارد محاسته شد.

میلی لیتر آب مقطر ترکیب و سپس محلولها

سیستم  HPLCشامل پمپ  ،Knauer-K1001يک

بهمدی  30دقیقه در دمای اتاق قرار داده شدند.

ستون  (4.6×250 mm) C18و يک دتکتور

جذب هر ترکیب واکنشی در  415نانومتر با

 Knauer-UV K2501برای تجزيهوتحلیل استفاده

دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری و کوئرستین

شد .جداسازی کافئیک اسید به روش ايزوکراتیک

برای رسم نمودار استاندارد استفاده شد .مقدار فنل

با استفاده از فاز متحرک فسفريک  0/1درصد-

و فالونوئید بر حسب میلیگرمبر گرم وزن خشک

استونیتريل ( )80-20و جريان  1میلیلیتردردقیقه با

گزارش شد.

تعیین جذب  UVدر  280نانومتر انجام شد.

خالص حل و برای سنج

استخ اج و ب رسی کافئیکاسید و کوئ ستین با

کوئرستین هم به روش ايزوکراتیک با استفاده از

 :HPLCدستگاه کروماتوگرافی مايع با کارايی باال

فاز متحرک متانول  –Bفسفريک اسید 0/3

) (HPLCبرای اندازه گیری غلظت کافئیکاسید و

گرمبرلیتر (اسیديتة  A )2و جريان 1/3

کوئرستین برگ و ريزوم گلدان استفاده شد.

میلیلیتردردقیقه با تعیین جذب  UVدر 370

به منظور اندازهگیری کافئیکاسید ،مقدار  0/2گرم

نانومتر جداسازی شد (Ahmadi-Sakha et al.,

بافت خشک از هر نمونه با  6میلی لیتر متانول

).2018

سايیده و بهمدی  2ساعت در حمام فراصوی و

اجزیهواحلیل آماری :محاستة میانگینها و

پسازآن 30 ،دقیقه روی شیکر قرار داده شد.

بررسی معناداربودن اختالفها با نرمافزار ،SPSS

پساز سانتريفیوژ با دور  13000بهمدی  10دقیقه،

نسخة  17انجام شد .مقايسة میانگین دادههای

روشناورها جدا و درظرف درباز ريخته شدند و

مربوط به کشت بافت با آزمون دانکن در سطح

برای خروج (تتخیر) مت انول زير هود قرار گرفتند.

احتمال  5درصد و مقايسة میانگینهای مربوط به
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صفتهای فیتوشیمیايی با آزمون  t-testانجام شد.

بنابراين تصمیم گرفته شد تنها از قطعههای گره برای

رسم نمودارها با نرمافزار  Excel 2013انجام شد.

بهینهسازی ريزازديادی گیاه انسولین استفاده شود.
نتایج آزمایش دوم کشت بافت :نتايج نشان

نتایج
نتایج آزمایش اول کشت بافت :در آزماي

دادند اثر تیمار هورمونی بر درصد جوانهزنی در

اول ،قطعههای جداکشت مختلف شامل برگ ،گره

کشت گرة گیاه انسولین در سطح  1درصد معنادار

و میانگره در تیمار هورمونی مشابهی کشت شدند تا

است .اختالف معناداری بین دو نو ،اکسین مشاهده

شیوة پاسخگويی آنها به تیمار هورمونی بررسی

شد و درصد جوانهزنی در حضور  NAAبیشتر از

شود .نتايج نشان دادند برگ و میانگره هیچگونه

 IAAبود ،ولی اختالف معناداری بین دو غلظت

اندامزايی را نشان نمیدهند ،ولی گره در بیشتر

سیتوکینین وجود نداشت (شکل .)2

نمونهها جوانهزنی را نشان میدهد (شکل )A ،1؛
C

B

A

شکل  -1مراحل جوانهزنی گرة  C. pictusدر محیطکشت تا سازگاری در گلدان؛  .Aجوانهزايی قطعة جداکشت گره در
محیطکشت .B ،ايجاد ريشهها از نوساقهها در محیط ريشهزايی .C ،سازگاری در لیوانهای شفاف

شکل  -2اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر درصد جواناهزنی میاانگرة C. pictus؛ .2 ،BA (3.5 mg/l), IAA (0.5 mg/l) .1

BA (2.5

) .BA (2.5 mg/l), NAA (0.5 mg/l) .4 ،BA (3.5 mg/l), NAA (0.5 mg/l) .3 ،mg/l), IAA (0.5 mg/lحرفهاای متفااوی،
اختالف معنادار در سطح احتمال  1درصد را با آزمون دانکن نشان میدهند.
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دو ماااه پااساز کشاات ،ريزنمونااههايی کااه بااه

انساااولین اخاااتالف معناااادار آنهاااا را نشاااان داد؛

تیمارهاااا پاساااخ داده بودناااد (شاااکل  )A ،1بااارای

بهطوریکه بیشترين میزان در برگ گلادان مشااهده

ريشهزايی به محایط  MSدارای  0/1میلیگرمدرلیتار

شد (شکل .)3

 IBAمنتقال شادند .تماام نمونااههايی کاه باه محاایط

صفتهای فیتوشیمیایی ب گ درشیشه و ب گ

ريشاااهزايی منتقااال شااادند ،بسااایار زود شااارو ،باااه

گلدان :نتايج آزمون  t-testبرای مقايسة میزان

ريشهزايی کردند (شکل  )B ،1و پساز حدود ياک

صفتهای فیتوشیمیايی برگ گلدان و برگ

ماااه ،آمااادة انتقااال بااه شاارايط سااازگاری (لیااوان

درشیشه نشان دادند پروتئین در سطح  5درصد

درپوشدار) بودند (شکل  .)C ،1پساز طای شارايط

معنادار است ،اما ساير صفتهای اندازهگیریشده

سازگاری ،گیاهچاهها باه گلادان منتقال شادند و باه

در سطح  1درصد معنادارند (جدول  .)2نتايج نشان

رشد خود در شرايط معمولی ادامه دادند.

دادند میزان قند محلول و فالونوئید بهطور معناداری

رنگیزههای فتوسنتزی :مقايسة میزان رنگیزههای
فتوساانتزی باارگ درشیشااه بااا باارگ گلاادان گیاااه

در برگ گلدان بیشتر است؛ درحالیکه میزان فنل
کل و پروتئین در برگ درشیشه بیشتر است.

جدول  -2آزمون مقايسة میانگینهای  t-testروی برخی صفتهای فیتوشیمیايی برگ گلدان و برگ درشیشه C. pictus

برگ گلدان

برگ درشیشه

Df

t

P

قند محلول ()mg g-1 FW

8/629 ± 0/144

5/879 ± 0/105

4

15/407

0/000

پروتئین ()mg g-1 FW

0/032 ± 0/015

0/089 ± 0/007

4

-3/329

0/029

فنل کل ()mg g-1 DW

7/292 ± 0/194

15/049 ± 0/110

4

-34/822

0/000

فالونوئید ()mg g-1 DW

5/119 ± 0/124

1/860 ± 0/053

4

24/169

0/000

شکل  -3مقايسة میزان رنگیزههای فتوسنتزی در برگ گلدان ( )in vivoو برگ درشیشه ( )in vitroگیاه  .C. pictusحرفهای
متفاوی ،اختالف معنادار در سطوح احتمال  Chlb ،Chla( 1و  )ChlTو  5درصد ( )Carرا با استفاده از آزمون  t-testنشان میدهند.
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.صفتهای فیتوشیمیایی ب گ و ریازوم گلادان:

نتايج بررسی میزان کافئیکاسید (اسید فنلی) و

میزان صفتهای فیتوشیمیايی برگ و ريزوم گلدان باا

کوئرستین (فالونوئید) برگ و ريزوم گلدان گیاه

آزمون  t-testبررسی شد .نتايج نشان دادند میزان قناد

انسولین به روش  HPLCنشان داد کافئیکاسید تنها

محلااول ،پااروتئین و فالونوئیااد در سااطح  1درصااد و

در برگ گلدان مشاهده میشود و وجود آن در

میاازان فناال کاال در سااطح  5درصااد معنااادار اساات

ريزوم ديده نمیشود (شکل  )A ،4و میزان

(جدول  .)3مطابق جدول  ،3میزان فنل کل و پاروتئین

کوئرستین در برگ گلدان در مقايسه با ريزوم

بااهطور معن ااداری در رياازوم بیشااتر از باارگ گلاادان

گلدان بیشتر است (شکل .)B ،4

است؛ درحالیکه میازان قناد محلاول و فالونوئیاد در
برگ گلدان بیشتر و ازنظر آماری معنادار است.
جدول  -3آزمون مقايسة میانگینهای  t-testروی برخی صفتهای فیتوشیمیايی برگ گلدان و ريزوم گلدان C. pictus

برگ گلدان

ريزوم گلدان

Df

t

P

قند محلول ()mg g-1 FW

8/630 ± 0/144

1/725 ± 0/030

4

46/755

0/000

پروتئین ()mg g-1 FW

0/032 ± 0/015

0/212 ± 0/012

4

-9/289

0/001

فنل کل ()mg g-1 DW

7/292 ± 0/194

8/147 ± 0/065

4

-4/183

0/014

فالونوئید ()mg g-1 DW

5/119 ± 0/124

1/480 ± 0/026

4

28/731

0/001

شکل  -4مقايسة میزان کافئیکاسید ) (Aو کوئرستین ) (Bبرگ و ريزوم گلدان .حرفهای متفاوی ،اختالف معنادار در سطح احتمال
 1درصد را با آزمون  t-testنشان میدهند.

مطااابق نتااايج مقايس اة عناصاار معاادنی در باارگ

بااا اطمینااان  95درصااد معناادار نتااود .میاازان عناصاار

گلدان و ريزوم گلدان ،تنهاا  12عنصار از  24عنصار

کلسیم ،پتاسیم ،منگنز و استرانسیم در بارگ گلادان

بررسیشده در هار دو انادام شناساايی شادند و تنهاا

بیشتر از ريزوم گلدان بود؛ درحالیکه میزان بیشتری

اختالف  9عنصر باتوجهبه آزمون  t-testمعنادار باود

از عناصر آلومینیوم ،آهن ،ساديم ،کاروم و روی در

(جدول  )4و اختالف سه عنصر باريم ،مس و منیزيم

ريزوم گلدان مشاهده شد (جدول .)4
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جدول  -4آزمون مقايسة میانگینهای  t-testبر میزان برخی عناصر معدنی ( )mg g-1 DWبرگ و ريزوم گلدان C. pictus

برگ گلدان

ريزوم گلدان

Df

t

p

آلومینیوم

4/930 ± 0/248

6/52 ± 0/156

4

-5/424

0/006

باريم

0/018 ± 0/0006

0/017 ± 0/0006

4

0/612

0/573

کلسیم

47/82 ± 1/155

19/76 ± 1/536

4

14/606

0/000

مس

0/192 ± 0/003

0/199 ± 0/003

4

-1/715

0/162

کروم

0/004 ± 0/0003

0/007 ± 0/0003

4

-7/348

0/002

آهن

1/204 ± 0/086

1/937 ± 0/115

4

-5/078

0/007

پتاسیم

52/40 ± 1/155

45/98 ± 0/866

4

4/448

0/011

منیزيم

13/74 ± 0/866

13/89 ± 0/866

4

-0/122

0/908

منگنز

0/240 ± 0/009

0/097 ± 0/001

4

16/288

0/000

سديم

6/085 ± 0/289

14/29 ± 0/577

4

-12/719

0/000

استرانسیم

0/334 ± 0/022

0/140 ± 0/014

4

7/375

0/002

روی

0/366 ± 0/006

2/273 ± 0/115

4

-16/496

0/000

بحث

همکاران ( )2015نیز در مطالعة مشابهی روی گونه

نتايج نشان دادند از میان قطعههای جداکشت

 ،C. igneusترکیتی از  IAA ،KIN ،BAPو NAA

استفادهشده ،گره مناسبترين اندام برای کشت

را در جوانهزنی گرهها مؤثر دانستند .باتوجهبه اينکه

بافت گیاه انسولین است Biradar .و همکاران

هدف پهوه

حاضر ،تکثیر اين گیاه در سطح

( )2013نیز در مطالعة مشابهی به مقايسة ريزوم،

تجاری است و بايستی با کمترين هزينه به بهترين

چشم ريزوم ،رأس ساقه و گره پرداختند و گره را

نتیجه رسید ،استفاده از هورمونهای کمتر و رسیدن

مناسبترين قطعة جداکشت برای جوانهزنی معرفی

به درصد زيادی از جوانهزنی مقرونبهصرفه خواهد

کردند؛ التته در آزماي های تکمیلی ،کشت ريزوم

بود که مطابق نتايج ،تیمار واجد  BAو  NAAبر

نیز انجام شد ،ولی ازآنجاکه ريزومها درون خاک

جوانهزنی مؤثر است Robinson .و همکاران

قرار دارند و آلودگی بسیار زيادی دارند ،باوجود

( )2009نیز با کشت جداکشت گره از گونة C.

بهکارگیری روشهای مختلف استريلکردن ،هر بار

 igneusدر محیطکشت  MSو با استفاده از

تمام نمونهها آلودگی نشان دادند.

تنظیمکنندههای رشد مختلف مشاهده کردند پساز

در مطالعههايی که روی کشت بافت اين گونه و

گذشت  5هفته از کشت با هر تیمار هورمونی ،ساقه

گونههای ديگر سردة  Costusانجام شدهاند ،تنو،

ايجاد میشود .در محیطکشت دارای غلظتهای

زيادی از انوا ،اکسین و سیتوکینین ديده شده است.

مختلف  BAPو  ،Kinساقههای زيادی تشکیل

 Jadhavو همکاران ( )2015ترکیتی از سه نو،

غلظت سیتوکینین ،کالوس هم

شدند و با افزاي

اکسین و دو نو ،سیتوکینین را به کار بردند و موفق

افزاي

به جوانهزنی شدند Ramasubramaniyan .و

 IAAديده شد رشد ساقهها متوقف و تعداد کمتری

يافت .در محیطکشت دارای غلظت زياد
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ساقه تولید میشود ،اما ريشهزايی در غلظتهای

).(Kozai and Smith, 1995; Isah, 2015

مختلف  IAAو  IBAبیشتر میشود و طول ريشه تا

محتوای کلروفیلها و آنتوسیانینها (فالونوئیدها) در

میيابد .در غلظت 0/2

بافتهای ريحان رشديافته در شرايط درشیشه نستت

حد زيادی افزاي

میلیگرمدرلیتر  ،IBAطول ريشه کاه

يافت و در

به گیاهان رشديافته در شرايط گلخانه کاه

محیطکشت حاوی  ،IBAريشهها سه هفته زودتر از

میيابد ) (Kiferle et al., 2011که مطابق نتايج

محیطکشت حاوی  IAAايجاد شدند Jadhav .و

پهوه

ناشی از

همکاران ( ،)2015گرة ساقه را برای ريزازديادی C.

وجود قندها در محیطکشت و تاب

 pictusمناسب دانستند و بیشترين میزان ريزازديادی

درون ظرفهای کشت است (Kiferle et al.,

( 80درصد) را در تیمار هورمونی واجد  BAPو

) .2011کاربرد برونزای سوکروز ،محتوای

 IAAبهترتیب با غلظتهای  3و  0/5میلیگرمدرلیتر

کلروفیل در گیاه  Solanum tuberosumرا کاه

گزارش کردند Punyarani .و )2012( Sharma

میدهد ).(Kovač and Ravnikar, 1998

بیشترين تولید جوانه از قطعة جداکشت گرة C.

نوری را در

ال اين کاه
حاضر است؛ احتما ً

آنتوسیانینها قادرند آسیب اکساي

کاه يافته

دهند و بهطورکلی ،زمانی غلظت

 pictusرا در تیمار حاوی  0/6میکروموالر  NAAو

برگها کاه

 3میکروموالر  BAPگزارش کردند .نتايج پهوه

آنها کاه

حاضر نیز ترکیب هورمونی  BAو  NAAبهترتیب با

داده شوند ) .(Neill and Gould, 2003کاه

غلظتهای  3/5و  0/5میلیگرمدرلیتر با درصد

تتادل گازی در ظرفهای کشت ممکن است به

جوانهزنی  93/3درصد را بهترين تیمار برای

انتاشتگی اتیلن و  CO2منجر شود که تجزية

میيابد که گیاهان در تاب

جوانهزنی معرفی کردند.

رنگیزههای

نخستینبار است که مقايسة برگ گلدانی و برگ

) (Lucchesini et al., 2006و بنابراين میتوان بیان

درشیشه  C. pictusانجام میشود و تنها يک

کرد کاه

رنگیزههای فتوسنتزی و شدی نوری در

گزارش وجود دارد که گیاه وحشی  C. igneusو

شرايط درشیشه به کاه

کالوس حاصل از آن را باهم مقايسه کرده است

فرآوردههای فتوسنتزی مانند قند منجر میشود؛

.(Ramasubramaniyan

قند محلول برگ

)2015

al.,

et

نتايج پهوه

فتوسنتزی

را

حاضر نیز کاه

تحريک

کم رشد

میکند

شدی فتوسنتز و

گیاهچههای رشديافته در شرايط درشیشه معمو ًال

درشیشه را در مقايسه با برگ گلدانی نشان دادند؛

ريخت شناسی ،فیزيولوژی و متابولیسم غیرطتیعی را

همچنین مشاهده شد محتوای فنل کل در برگ

نشان میدهند که نتیجهای از شرايط کشت درشیشه

درشیشه بیشتر از برگ گلدان است .مطابق نتايج

مانند رطوبت زياد هوا ،آشفتگیهای کم هوايی،

حاضر ،محتوای فنل کل در گیاهان

تاب

پهوه

کم CO2 ،کم طی دورة نوری ،وجود

 Cucumis anguria L.باززايیشده در شرايط

غلظتهای زياد قند (منتع کربن) و هورمونهای

درشیشه بیشتر از گیاهان درزيوه ) (in vivoاست

گیاهی و تغییرای ژنتیکی و اپیژنتیکی است

) .(Thiruvengadam and Chung, 2015متابولیسم

بهینهسازی کشت بافت و مطالعة فیتوشیمیايی گیاه انسولین )(Costus pictus D. Don
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ثانوی ممکن است از طريق شرايط محیطی

)(Thomas and Devi, 2013؛ همچنین گزارش

مصنوعی فراهمشده با کشت مصنوعی و ترکیب

شده است برگها و ريزومهای  C. pictusمقادير

محیط رشد تغییر يابد (.)Kiferle et al., 2011

کافی از پتاسیم ،کلسیم ،کروم ،منگنز ،مس و روی

مطالعهها نشان دادهاند نو ،و غلظت تنظیمکنندههای

دارند ) (Jayasri et al., 2008که مطابق با نتايج

رشد گیاهی ) (PGRsبهويهه اکسینها و

پهوه

حاضر است .فالونوئیدها و مشتقای فنلی در

سیتوکینینها ،مسیرهای شیکیمای/فنیلپروپانوئید را

برگها و ريزوم  C. igneusشناسايی شدهاند.

که به سنتز اسیدهای فنلی منجر میشوند ،تغییر

ترکیتای ضدديابتی مانند کوئرستین (فالونوئید) و

میدهند و اين تغییر احتماالً از طريق تنظیم فعالیت

ديوزژنین (ساپونین استروئیدی) از ريزوم C. igneus

آنزيم فنیلآالنینآمونیالیاز و چالکونسنتاز است

جداسازی شدهاند )(Hegde et al., 2014؛

) .(Thiruvengadam and Chung, 2015نتايج

حاضر نشان دادند محتوای

پهوه

درحالیکه نتايج پهوه

حاضر نشان دادند محتوای پروتئین محلول

کوئرستین در برگ نستت به ريزوم بیشتر است.

تحتتأثیر شرايط درشیشه قرارمیگیرد و بهطور

همچنین گزارش شده است برگهای C. igneus

معناداری افزاي
حاضر،

میيابد .برخالف نتايج پهوه

محتوای

پروتئین

در

غنی از پروتئین ،آهن ،اجزای پاداکساينده مانند

آواکادوهای

آسکوربیکاسید ،آلفا توکوفرول ،بتاکاروتن،

میيابد

ترپنوئیدها ،استروئیدها و فالونوئیدها هستند (Devi

) (Premkumar et al., 2001و به نظر میرسد

) and Urooj, 2010; Shankarappa et al., 2011و

شرايط کشت درشیشه تأثیر ويهة گونهای دارد.

بنابراين ،میزان فالونوئیدها به گونة گیاهی ،اندام و

ريزازديادیشده بهطور معناداری کاه

ترکیتای شیمیايی مختلفی در بافتها و اندامهای

مرحلة نموی بستگی دارد ).(Petrussa et al., 2013

مختلف گیاه وجود دارند که میتواند بهعلت تفاوی

وجود فالونوئیدها ستب ارزشمندی گیاه انسولین

در سنتز و انتاشتگی وابسته به بافت مواد شیمیايی،

میشود؛ زيرا مشخص شده است اين گروه از

گیاهی و سطوح

ترکیتای ،فعالیتهای پاداکسايشی و اثر ضدديابتی

هورمونهای درونزا باشد (Manivannan et al.,

دارند و فعالیت پاداکسايشی از نیروی کاهشی و

) .2015در برخی گزارشها به وجود مواد

توانايی روبشگری پراکسیدهیدروژن فالونوئیدها

فیتوشیمیايی در اندامهای مختلف گونههای مختلف

ناشی میشود؛ همچنین مشخص شده است فعالیت

گیاه انسولین مانند برگ ،ريزوم و ساقه اشاره شده

مهاری  81/1درصدی آنزيم آلفاآمیالز بهعلت وجود

است (Thomas and Devi, 2013; Waisundara

فالونوئیدها است ).(Waisundara et al., 2015

) .et al, 2015بررسی صفتهای فیتوشیمیايی ريزوم

فالونوئیدها عالوهبر فعالیت پاداکسايشی و روبشگری

گیاه  C. pictusنشان داده است عصارة آبی -الکلی

راديکالهای آزاد ،در حفاظت در برابر اشعه  UVو

فیتواسترولها،

میکنند (Gill

شرايط فیزيولوژيکی بخ

آن

حاوی

کربوهیدرایها،

ساپونینهای گلیکوزيدی ،فالونوئیدها و تاننها است

مولکولهای عالمتدهنده ايفای نق
).and Tuteja, 2010
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نتیجهگی ی
نتايج بهینهسازی کشت بافت گیاه انسولین نشان
دادند از میان قطعههای جداکشت استفادهشده
 گره و میانگره) و تیمارهای هورمونی،(برگ
 وBA  گره مناسبترين اندام و تیمار واجد،مختلف
0/5  و3/5  بهترتیب با غلظت هایNAA
 بررسیهای.میلیگرمدرلیتر مناسبترين تیمار است
فیتوشیمیايی انجامشده نیز نشان دادند میزان
فالونوئیدها که مهمترين عامل ضدديابتی گیاه
 در برگ گلدان بیشتر از برگ،انسولین است
 تجزيهوتحلیل عناصر معدنی.درشیشه و ريزوم است
 منگنز و استرانسیم برگ،نشان دادند میزان کلسیم
 برابر بیشتر از ريزوم و میزان روی2/5 گلدان حدود
 برابر بیشتر از میزان برگ گلدان6/3 ريزوم حدود
.است
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