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Abstract
Due to the slow growth of the yew tree and importance of its metabolites, today, the
paclitaxel producing endophytes have been found to be of great research interest. To
that extent, in no presence of endophyte, the production of taxol in plant is not possible.
In the present study, it has been tried beside the investigation of the qualitative changes
of callus from the point of paclitaxel, the endophytic situation of it also be studied. For
this purpose, an experiment was conducted with three levels of 1, 2 and 3 mg/L of 2, 4D, and two levels of 0.5 and 0.2 mg/L of Kinetin in two species of T.baccata and
T.brevifolia. Finally, the amount of paclitaxel and the endophytic status in callus were
studied. After 3 months of cultivation, 9 colonies of the endophytic fungi appeared in
the callus of both species and leaves of T.baccata. The isolated fungi were identified
based on their morphology and reproductive organs, such as the formation of spores.
Although molecular and biochemical studies of isolated endophytes did not show the
ability to produce taxol in them, endophytic fungi in the yew callus, which was first
reported, could be a turning point in a better understanding of host and endophytic fungi
in the production of valuable metabolites of paclitaxel, especially in cell and hairy root
cultures.
Keywords: Endophyte, Taxol, Tissue culture, Yew

* Corresponding Author: ghasemnezhad@gau.ac.ir
Copyright©2020, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.
DOI. 10.22108/ijpb.2019.114287.1128

زيستشناسی گیاهی ايران ،سال يازدهم ،شمارة چهل و دوم ،زمستان  ،1398صفحة 66-53
تاريخ دريافت مقاله1398/04/19 :
تاريخ بررسی مجدد1398/10/14 :
تاريخ پذيرش نهايی1398/10/28 :

بررسی درونشیشهای دو گونۀ سرخدار ازنظر تنوع اندوفیتی و تغییرات
پاکلیتاکسل
آرزو جندواغلهبوب ،1عظیم قاسمنژاد ،*1کامران راهنما ،2مصطفی خوشحال سرمست
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 .1گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ايران
 .2گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ايران

چکیده
امروزه باتوجهبه رشدد کندد گیداه سدرخدار و اهمیدت متابولیتهدای آن ،انددوفیتهای بیوسدنتزکنندة ترکیبدا
ارزشمند سرخدار اهمیت پژوهشی زيدادی يافتهاندد بهطوریکده تولیدد پاکلیتاکسدل در سدلول گیداهی بددون
اندوفیت غیرممکن تلقی میشود .در پژوهش حاضر سعی شده است عالوهبر بررسی تغییرا کیفی کدالوس از
نظر پاکلیتاکسل در شرايط درونشیشهای ،وضعیت اندوفیتی کالوس بررسی شود به اين منظدور ،آزمايشدی بدا
سه سطح  2 ،1و  3میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو دو سطح  0/5و  0/2میلیگرمدرلیتر کینتین برای دو گوندة سدرخدار
( Taxus baccataو  )Taxus brevifoliaطراحددی و اجددرا شددد و درنهايددت ،میددزان پاکلیتاکسددل و وضددعیت
اندوفیت در کالوس بررسی شد .پساز گذشت  3ماه از زمان کشت ،قارچهای انددوفیت بده تعدداد  9کلندی در
کالوس ساقة هر دو گونه و برگ گونة  T. baccataظاهر شدند .قارچها بدر اسداس ريختشناسدی و ندو انددام
زايشی مانند تشکیل هاگ و نو هداگ شناسدايی شددند .از میدان انددوفیتهای يافتشدده ،تنهدا
 flavusبددا ويژگیهددای شدداخ

Aspergillus

کنیدددی ،سددلول فیالیددد و کنیددديفور شناسددايی شددد و سدداير نمونددههای قددارچی

مشاهدهشددده فاقددد اسدددور بودنددد يددا حالددت پیکنیددديوم داشددتند .اگرچدده بررسددیهای مولکددولی و بیوشددیمیايی
اندوفیتهای جداسازیشده از کالوس توانايی تولید پاکلیتاکسل در آنها را نشان ندادند ،رديدابی انددوفیت در
کالوس سرخدار که برای نخستینبار گزارش میشود ،نقطة عطفی در درک بهتر جايگاه میزبدان و انددوفیت در
تولید متابولیت ارزشمند پاکلیتاکسل بهويژه در کشت بافت است.
واژههای کلیدی :اندوفیت ،پاکلیتاکسل ،سرخدار ،کشت بافت
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مقدمه.

سرطان سینه ،رحم ،معده و سر و گردن مؤثر است

درخت سرخدار ) (Taxus baccata L.متعلق به

و عامل ضدمیکروتوبولی فعال در برابر سارکومای

تیرة سرخدار ) (Taxaceaeو از گونههای باارزش

کاپوزيس ) (Kaposi’s sarcomaوابسته به ايدز

سوزنیبرگان نادر و در خطر انقراض بومی

شناخته شده است ) (Strobel et al., 1996اين

مطالعههای

ترکیب با اتصال به میکروتوبولها سبب افزايش

فسیلشناسی نشان میدهند قدمت درختان سرخدار

تجمع و اتصال توبولینها و به دنبال آن ،تشکیل

بالغ بر  190میلیون سال است و قديمیترين فسیل

میکروتوبولهای پايدار میشود

سرخدار به دوره های میوسن و پلیوسن تعلق دارد

).Kingston, 1999

جنگلهای

شمال

ايران

است.

(Baloglu and

در دورههای بعد ،تودههای آمیختة درختان

تولید انبوه و سريع مواد مؤثره از روشهای

سرخدار با گونههای راش و ممرز شکل گرفتند

شیمیايی عمدتاً مشکل يا غیرممکن است و از

( .)Mossadegh, 1993تیرة سرخدار سه جنس

سويی ،محدوديتهای مختلف مانع تأمین اين

دارد ( :)Mossadegh, 1993جنس Austrotaxus

ترکیبا

از طبیعت میشوند .استفاده از راهکارهای

در جنگلهای مرطوب کالدونی رشد میکند و

زيست فناوری ازجمله کشت سوسدانسیون سلولی و

بومی اين سرزمین است جنس  5 Torreyaگونه

کشت کالوس ،راه حل مناسبی برای تولید سريع و

دارد که  3گونة آن در شرق آسیا و دو گونة آن در

انبوه متابولیتهای ثانويه است (Bourgaud et al.,

آمريکای شمالی وجود دارند جنس  Taxusشامل

2002; Rao and Ravishankar, 2002; Sinha .

 8گونه است که در نیمکرة شمالی ،اروپا ،آسیا و

) .and Vidyarthi, 2011کشت سلولهای گیاهی

آمريکای شمالی پراکندهاند (Itokawa and Lee,

منبع مناسب و مهمی برای تولید متابولیتهای ثانوية

).2002

باارزش در بیشتر گیاهان است

(Sinha and

اصلی سرخدار را تشکیل

) .Vidyarthi, 2011کالوس ،تودة سلولی کموبیش

میدهند (Wani et al., 1971; Miller and Brief,

سازماننیافته با ديوارة سلولی نازک است که

) .1980; Woods et al., 1996بیش از 350

ل از سلولهای پارانشیمی به وجود میآيد.
معمو ً

دیترپنوئید) در گونههای

نخستینبار در سال  ،1971تاکسل از پوست درخت

داده شدهاند که تاکسل مهمترين

 T. brevifoliaجداسازی و استخراج شد .اين

آنهاست ) .(Evans, 2002تاکسل ،آلکالوئیدی

ترکیب در تمام بخشهای گیاه سرخدار بهجز میوة

گیاهی با ساختار شیمیايی بسیار پیچیده است که

تازة آن وجود دارد و مقدار آن تحتتأثیر نو اندام

يکی از مؤثرترين داروهای ضدسرطان و از

و گونة گیاهی متفاو

است .مقدار تاکسل در

محبوبترين داروها برای استفاده در شیمیدرمانی

گونة  T. baccataبرابر 0/02درصد وزن خشک

به شمار میآيد ) .(Expósito et al., 2009تاکسل

گیاه و در گونة  T.brevifoliaبرابر  0/01درصد

در برابر گسترة وسیعی از انوا تومورها ازجمله

وزن خشک گیاه است

تاکسانها ترکیبا

تاکسان (مشتقا
مختلف تشخی

(Yarikhosroshahi,

بررسی درونشیشهای دو گونة سرخدار ازنظر تنو اندوفیتی و تغییرا پاکلیتاکسل

) .2004ازآنجاکه تولید  1کیلوگرم تاکسل از گیاه
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مواد و روشها.

مستلزم قطع  2000تا  2500اصله درخت سرخدار

تهیۀۀۀ رنمننونۀۀۀ سۀۀرخدار از دو گونۀۀه :سدداقههای

بالغ است و بیمار سرطانی در طول درمان خود به 6

جددوان و بدددون آلددودگی درختددان بددالغ گونددة T.

درخت نیاز دارد ،تولید تاکسل از اين منبع طبیعی

 baccataواقع در روستای زيار

گرگان و گونة T.

سبب قطع بیرويه و انقراض درختان سرخدار

 brevifoliaواقددع در بددا گیاهشناسددی نوشددهر اسددتان

میشود .طی دهة اخیر ،پژوهشگران در پی يافتن

مازندددران طددی تیرمدداه  96در پاکتهددای کاغددذی بدده

راههای جديد برای بهترکردن شرايط تولید و

آزمايشگاه منتقل شددند .نموندههای گیداهی تدا زمدان

کاهش قیمت اين داروی باارزش بهمنظور
پاسخگويی به نیاز بیماران سرطانی و کلینیکهای
تخصصی بودهاند

(Jennewein and Croteau,

) .2001برخی از اندوفیتها توانايی تولید تاکسل را
دارند .تالشها برای شناسايی ريزموجودا
همزيست سرخدار به کشف قارچهای تولیدکنندة
پاکلیتاکسل منجر شدهاند

;(Lesani, 1999

) .Wang et al., 2000شناسايی قارچهای اندوفیت
گیاهان چوبی و چندساله و مطالعة برهمکنش آنها

کشدددت ،در يخچدددال و درون پارچدددة نخدددی خدددیس
نگهددداری شدددند .بددهمنظور انتخدداب ريزنمونددهها از
ساقههای مناسب و قوی به طدول  5سدانتیمتر اسدتفاده
شد .ساقههای منتخب با آب حداوی چندد قطدره مدايع
ظرفشويی بهمدد  10دقیقده شستشدو شددند و سددس
برای حذف بقايای اضافی ،نمونهها چند مرتبده بدا آب
روان شستشو و بیدرنگ به دسدتگاه لمیندار ايرفلدوی
استريل منتقل شدند .بهترين ضدعفونی ريزنموندهها بدا
الکل  70درصد بهمدد  15ثانیده و هیدوکلريدسدديم
حاوی  5درصد کلر فعال با يک قطره مايع ظرفشدويی

با گیاهان میزبان کمتر از قارچهای اندوفیت گیاهان

بهمد  25دقیقه انجام شد درنهايدت ،ريزنموندههايی

ديگر مدنظر قرار گرفته است ).(Weber, 2009

بهانددددددازة  1سدددددانتیمتر از انددددددامهای گیددددداهی

.برخی از قارچهای اندوفیت درختان سرخدار

ضدعفونیشددده تهیدده و در محیطکشددت Gamborg

بهعلت داشتن توانايی تولید داروی ضدسرطان

) (B5بددا شددش سددطح هورمددونی ترکیبددی  2,4-Dو

پاکلیتاکسل ،منبع تجديدشوندة مهمی برای تولید

کینتددین شددامل غلظتهددای  2 ،1و  3میلیگرمدرلیتددر

اين داروی باارزش و گرانقیمت محسوب

 2,4-Dو  0/2و  0/5میلیگرمدرلیتدددر کینتدددین و سددده

میشوند .باوجود مطالعههای بسیاری که در زمینة

تکرار با رعايت شرايط استريل کشت شدند و به اتداق

اين گروه از قارچها در دنیا انجام شدهاند ،تاکنون

رشد با دمدای  24تدا  26درجدة سدانتیگراد و شدرايط

پژوهشی در زمینة امکان جداسازی اندوفیت از

نوری  16ساعت روشنايی و  8ساعت تداريکی انتقدال

کالوس و توانمندی قارچهای اندوفیت حاصل از

يافتند..

کالوس سرخدار انجام نشده است ازاينرو ،مقالة

.کشت کالوس در محۀیط :Potato Dextrose Agar

حاضر بخشی از نتايج پژوهش انجامشده بهمنظور

پساز گذشت  28روز از رشد کدالوس در تیمارهدای

شناسايی قارچهای اندوفیت حاصل از کالوس دو

استفادهشده و بدرای بررسدی وضدعیت کدالوس ازنظدر

گونة سرخدار را ارائه میدهد.

وجود اندوفیت قارچی ،مقدداری کدالوس در شدرايط
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کامالً اسدتريل بده محدیط  PDAمنتقدل شدد .بدهمنظور

بهدستآمده ،اين عمل دو بدار ديگدر نیدز تکدرار شدد

ظهور اندوفیتهای احتمالی ،نمونههای کشتشده بده

(.)Zhang et al., 2008

انکوباتوری با دمای  24درجة سدانتیگراد منتقدل و تدا

طراحۀۀی آغازگرهۀۀا و بررسۀۀی بیوانفورمۀۀاتیکی

زمان ظهور اندوفیت در آن نگهداری شدند .بر اساس

آغازگرهۀۀای استفادهشۀۀده :مطددابق جدددول  ،1سدده

منابع ،نمونههای قدارچی کده حدداقل  10روز پدس از

آغدددددازگر بدددددرای تکثیدددددر سددددده ن (10- DAPT

کشت لزوماً از روی نمونه ظداهر میشدوند ،انددوفیت
تلقددی میشددوند .پددساز رشددد مناسددب نمونددههای
اندوفیت ،نوک هیف قارچهای رشدديافته از کدالوس
جددا و بده محیطکشددت  PDAمنتقدل شدد و بددهمنظور
اطمینانيددددافتن از خلددددو

III-10-O-acetyl
)،transferase

deacetylbaccatin
(BaccatinBAPT

) aminophenylpropanoyl-13-O-transferaseو
 (Taxadiene synthase) TSاستفاده شدند.

قارچهددددای اندددددوفیت

جدول  -1آغازگرهای استفادهشده برای رديابی نهای درگیر در بیوسنتز تاکسل در کالوس سرخدار و اندوفیتهای جداسازیشده
)Product length (bp

)´Sequence (5´-3

Primer
name

153

GGGAGGGTGCTCTGTTTG
GTTACCTGAACCACCAGAGG

DAPT F:
DAPT R:

631

CCTCTCTCCGCCATTGACAA
TCGCCATCTCTGCCATACTT

BABT F:
BABT R:

1070

AAACCCATGTCGAATTGAGAAG
CAAGTTTGCATACACTCTGGAATCT

TS F:
TS R:

Annealing
temperature

57/60
57/53
59/75
59/88
58/96
59/59

.استخراج  DNAژنومی و انجام واکنش

 10نانوگرم  2 ،DNAمیکرولیتر بافر 0/7 ،10 x PCR

زنجیرهای پلینراز ) :(PCRبهمنظور استخراج DNA

میکرولیتر کلريدمنیزيم ( 50میلیمولر)0/5 ،

قارچهای جداسازیشده ،میسلیومها با نیترو ن مايع

میکرولیتر  10 dNTPsمیلیمولر 1 ،میکرولیتر از

ال پودر شدند و استخراج  DNAبه روش CTAB
کام ً

آغازگرها و  0/3میکرولیتر

 (Cetyl trimethylammonium bromide).انجام

( polymeraseسینا ن ،ايران) بود .مخلوط حاضر

شد  DNAسرخدار برای شاهد مثبت در واکنش

پساز افزودن آب دوبار تقطیر استريل به حجم 20

 PCRاستفاده شد .مقدار  0/5گرم کالوس سرخدار با

میکرولیتر رسانده شد و در  PCRبا برنامة زير قرار

استفاده از نیترو ن مايع سايیده و استخراج DNA

 2دقیقه در

داده شد :واسرشتشدن ابتدايی بهمد

Taq DNA

نومی به روش يادشده انجام شد .آغازگرهای

دمای  95درجة سانتیگراد ،سدس  30چرخة واکنش

اختصاصی که ناحیة حفاظتشدهای از نهای مدنظر

در  95درجة سانتیگراد بهمد  30ثانیه 52/8 ،درجة

را تکثیر میکنند (جدول  ،)1بهمنظور بررسی حضور

 30ثانیه و 72درجة سانتیگراد

نهای  BAPT ،DBATو  TSدر قارچها استفاده
شدند .حجم نهايی هر واکنش  20میکرولیتر حاوی

سانتیگراد بهمد
بهمد

 30ثانیه و درنهايت،گسترش نهايی در 72

درجة سانتیگراد بهمد  10دقیقه.

بررسی درونشیشهای دو گونة سرخدار ازنظر تنو اندوفیتی و تغییرا پاکلیتاکسل

الکتروفورز ننونهها :بدهمنظور تفکیدک قطعدههای
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نمونه پیش از تزريق ،دو مرتبه بدا فیلتدر  0/42میکدرون

 DNAو آگددددددددداهی از محصدددددددددول  PCRو

صاف شد .غلظتهای مختلف پاکلیتاکسدل خدال

مشاهدهپذيرکردن آنهدا ،الکتروفدورز محصدول PCR

بددرای بهدسددتآوردن منحنددی کالیبراسددیون اسددتفاده

 45دقیقدده روی ل آگددارز ( KIA

شدند و سدس با قراردادن عددد سدطح زيدر پیدک هدر

 ،GENايران) انجام شد ) .(Zhang et al., 2008بدافر

نموندده ،میددزان پاکلیتاکسددل محاسددبه و مقدددار آن بددر

 TBEشامل  0/5 EDTAمدولر ،بوريکاسدید و آب

حسب میکروگرمدرگرم گزارش شد.

نمونددهها بهمددد

مقطر ديونیزه با اسیديتة  8بدرای سداخت ل آگدارز 2

تجمنهوتحلیل آماری دادهها :پدژوهش حاضدر بدا

درصد و مادة رنگی  safe dyeشدرکت سدینا ن بدرای

آرايش فاکتوريل بر پايدة طدرک کدامالً تصدادفی و در

رنگآمیزی ل استفاده شد.

شش تیمار و سه تکرار انجام شد .تیمارهدای آزمدايش

عصارهگیری و تعیین میمان پاکلیتاکسل ننونهها

شامل سده سدطح  2 ،1( 2,4-Dو  3میلیگرمدرلیتدر) و

با استفاده از  :HPLCبهمنظور استخراج و تعیین مقددار

دو سطح کینتدین ( 0/2و  0/5میلیگرمدرلیتدر) بودندد.

پاکلیتاکسدددل از روش پیشدددنهادی Ghassempour

تجزيهوتحلیل آماری دادهها با نرمافزار آمداری SPSS

( )2009اسددتفاده شددد بدده ايددن منظددور ،ابتدددا  2گددرم

نسددخة  16انجددام و آزمددون LSDدر سددطح  5درصددد

کالوس تازه کامالً سدايیده و در  100میلیلیتدر متدانول

بدرای مقايسدة میدانگین دادههدا اسدتفاده شدد .نرمافددزار

خیسانده شد سدس بهمنظور نفوذ کامل حدالل ،نمونده

 Excelنسخة  2010برای رسم نمودار استفاده شد.

بهمددد  24سدداعت در دمددای اتدداق روی شددیکر قددرار
گرفت .پساز صدافکردن عصدارة متدانولی ،آب بده

نتانج و بحث

مقداری برابر با حجم متانول به آن اضافه و سدس20 ،

بررسی صفتهای رنختشناختی کالوس ساقه و

میلیلیتر انهگزان در قیف دکدانتور بده نمونده افدزوده

برگ دو گونۀ سرخدار :کالوس ازنظر رنگ تا چهدار

شددددد .پددددساز حددددذف انهگددددزان 20 ،میلیلیتددددر

هفتة اول پساز کدالوسدهی سدبزرنگ بدود و پدساز

دیکلرومتددان بدده عصددارة متددانولی در قیددف دکددانتور

ايددن مددد  ،نمونددههای کددالوس زيرکشددت شدددند و

اضافه شد و پس از تبخیر حالل به کمک تبخیرکننددة

بهمنظور جلوگیری از قهوهایشدن ،زغدال فعدال (200

دوار ،مادة خشک بهدستآمده در استونیتريل خال

میلیگرمدرلیتر) به محیط جديد بدا شدرايط هورمدونی

حل و تا زمان تجزيهوتحلیل در فريزر نگهداری شد.

قبلددی اضددافه شددد .رنددگ اغلددب کالوسهددا در تمددام

اندازهگیری میزان پاکلیتاکسل نمونههای سداقه و

سطوک تیماری تقريباً قهوهای مايل به نارنجی بود.

برگ گونة  T. brevifoliaو ساقة گوندة T. baccata

ازنظر سفتی بافدت ،کالوسهدای حاصدل در تمدام

با استفاده از ( HPLCمدل  ،Merck-Hitachiآلمدان)

سددطوک تیمدداری دارای بافددت نددرم بودنددد .ازآنجاکدده

مجهز به ستون  C18با ابعاد  250×4/6میلیمتدر انجدام

کیفیددت کددالوس بدده نددو و مقدددار عناصددر (مدداکرو،

شد .فاز متحرک شامل متدانول ،اسدتونیتريل و آب بده

میکدددرو ،ويتامینهدددا و  )...موجدددود در محیطکشدددت

نسبت  20 :4 :40میلیلیتر بود کده بدا شدد جريدان 1

وابسته است ،محیطکشت و تنظیمکننددههای مختلدف

میلیلیتربردقیقه در طول موج  230ندانومتر انجدام شدد.

رشد بر اين متغیر تأثیر میگذارند .گزارش شده اسدت
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کددالوس در محیطکشددتهای حدداوی غلظددت اندددک

مطالعهشدددده ،قدددارچ انددددوفیت از روی کدددالوس در

کینتددین و غلظددت زيدداد  2,4-Dرشددد سددريعی دارد و

محیطکشت  PDAظداهر شدد .تعدداد  9کلندی قدارچ

ساختار کدالوس ندرم و سسدت اسدت (Karimian et

اندددوفیت از هددر دو گوندده جداسددازی شددد کدده ازنظددر

) al., 2015نکتددهای کدده در پددژوهش حاضددر نیددز

ويژگیهددای ريختشددناختی ازجملدده شددکل کلنددی،

مشاهده شد .بهطورکلی ،ريزنمونة گوندة T. baccata

رنگ ،حاشیة کلنی ،شکل هاگهای غیرجنسی مانندد

قابلیت بیشدتری بدرای تشدکیل کدالوس از خدود نشدان

ساختار کنیدی و کنیديفور و سرعت رشد کامالً باهم

میدهددد و ازجملدده دليددل ايددن اخددتالف عبارتنددد از:
متفاو بودن رويشگاه و شرايط جغرافیايی و محیطدی
رويشگاه گونههای استفادهشدة .Taxus

متفاو

بودند (شکلهای  1تا .)6

قارچهای رشدکرده از کالوس :ظهدور انددوفیت
از کالوسهای يکماهه ،دوماهه و سدهماهه در محدیط

جداسازی قارچهای اندوفیت از کالوس ساقۀ دو

 B5و همچنددددین در محددددیط  PDAمشدددداهده شددددد.

گونۀۀۀ سۀۀرخدار :اغلددب گیاهددانی کدده تدداکنون در

همانطور که در جدول  2و شکل  1آمده است ،تمام

اکوسیستمهای طبیعی مطالعده شددهاند ،بدا گروهدی از

قارچها بدون استثنا از کالوس ظاهر شدند و رشد آنها

قارچهددا کلددونیزه میشددوند کدده نشددانههای ظدداهری

کند بود که از مشخصههای مهدم قارچهدای انددوفیت

مشخص دی را در گیاهددان ايجدداد نمیکننددد و بدده آنهددا

است .از  9کلنی قارچی مشاهدهشده 4 ،کلنی از سداقة

اندوفیت گفته میشود ;(Schulz and Boyle, 2006

 1 ،T. baccataکلنی از برگ  T. baccataو  4کلنی

) .Hyde and Soytong, 2008پساز گذشدت بدیش

از ساقة  T. brevifoliجداسازی شدند.

از سه هفته از کشت کدالوس سداقه و بدرگ دو گوندة
جدول  -2قارچهای شناسايیشده از کالوس ساقه و برگ هر دو گونة سرخدار
Aspergillus flavus

اين کلنی در  4کالوس با تیمارهای هورمونی مختلف از ساقة گونة  T.baccataمشاهده شد.

میسیلیوم عقیم

از برگ گونة T.baccata

Paraphoma sp

اين کلنی در  4کالوس با تیمارهای هورمونی مختلف از ساقة گونة  T. brevifoliaبهشکل
پیکنیديوم مشاهده شد.

شکل  -1ظهور اندوفیت قارچی از کالوس دو گونة سرخدار در شرايط درونشیشهای شمارة  .1قارچ رشدکرده از

کالوس برگ T.

 ،baccataشمارههای  2و  .3قارچ رشدکرده از کالوس ساقة  T. baccataبا تیمارهای هورمونی مختلف ،شمارههای  5 ،4و  .6قارچ
رشدکرده از کالوس ساقة  T. brevifoliaبا تیمارهای هورمونی مختلف

بررسی درونشیشهای دو گونة سرخدار ازنظر تنو اندوفیتی و تغییرا پاکلیتاکسل

.قارچهای جداسازیشده از کۀالوس گونۀۀ
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T.

شناسايی نمونه بر اساس بررسدیهای ريختشدناختی

 baccataدر محۀۀۀۀیط  :PDAقارچهددددای اندددددوفیت

و تطبیدددق بدددا کلیدددد  )1971( Ellisانجدددام شدددد .در

رشدکرده از کالوس  T. baccataطی سه مرحله بده

شناسايی اولیة اين قارچها که باتوجهبده ويژگیهدای

سدازی

ريختشناختی و تصاوير ماکروسدکوپی آنهدا انجدام

شدند .در شکل  ،2تصاوير ماکروسکوپی نمونههای

شد ،بخش اعظمی از آنهدا بده Aspergillus flavus

قارچی جداسازیشدده از  T. baccataآمدده اسدت.

تعلق يافتند.

روش نوک هیدف روی محدیط  PDAخال

شکل  -2قارچهای خال

سازیشده از ساقه و برگ گونة  .1 T. baccataقدارچ رشددکرده در تیمدار  1میلیگرمدرلیتدر  2,4-Dو 0/5

میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة ساقه .2 ،قارچ رشدکرده در تیمار  3میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو  0/5میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة
ساقه .3 ،قارچ رشدکرده در تیمار  2میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو  0/2میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة برگ .4 ،قارچ رشدکرده در تیمار
 3میلیگرمدرلیتددر  2,4-Dو  0/2میلیگرمدرلیتددر کینتددین از ريزنمونددة سدداقه .5 ،قددارچ رشدددکرده در  1میلیگرمدرلیتددر  2,4-Dو 0/2
میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة ساقه

 :Aspergillus flavusکلندددی آسددددر يلوس
جداسازیشده از کالوس سداقة ( T. baccataشدکل

رنگی متفاو در زنجیرههدای پاسدیدتال و صداف تدا
زبر مشاهده شدند.

 )3روی محیطکشدددت  PDAدر دمدددای  25درجدددة

میسۀۀیلیوم عقۀۀی  :میسددیلیوم عقددیم جداشددده از

سانتیگراد به رنگ سدبز مشداهده شدد .کنیدديفورها

کددالوس بددرگ گوندة ( T. baccataشددکل  )4روی

بهطور عمودی منفرد از میسلیوم خارج شده بودندد و

محیطکشت  PDAبه رندگ سدفید و پنبدهای ،دارای

در نزديکددی نددوک انشددعاب داشددتند .کنیددديفورها

رشد سريع ،در برخی مناطق نازک ،شدفاف و سدفید

بهطور ماکرونماتوس و دارای سلول پاية کنیديفور با

مشاهده شد .میسیلیوم دارای ديوارة ندازک ،شدفاف،

ابعاد  1تا  1/5میلیمتر بودندد .کنیدديفورها صداف و

منشعب و به قطر  2تا  4/8میکرومتدر بدود و اسددوری

بیرنددددگ بودنددددد و گدددداهی اوقددددا در نددددوک

روی محیطکشت مشاهده نشد.

قهوهایرنگ ،وزيکولهای کروی يا گرزیشکل به

قارچهای جداسازیشۀده از کۀالوس گونۀۀ

ابعددداد  20تدددا  50میکرومتدددر داشدددتند .کنیدددديومها

 brevifoliaدر محۀۀۀیط  :PDAقارچهدددای انددددوفیت

تکسددلولی ،گددرد ،آکددرو ن و بهشددکل تودههددای

رشدکرده از کالوس گوندة  T. brevifoliaطدی سده

T.
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مرحلدده بدده روش نددوک هیددف روی محددیط PDA

 )1971( Ellisانجددام شددد .در شناسددايی اولیددة ايددن

سددددازی شدددددند .در شددددکل  ،5تصدددداوير

قارچها که باتوجهبده ويژگیهدای ريختشدناختی و

ماکروسکوپی نموندههای قدارچی جداسازیشدده از

تصاوير ماکروسکوپی آنها انجام شد ،همة قارچهای

گونة  T. brevifoliaآمده است .شناسايی نمونده بدر

جداسازیشدددده از ايدددن گوندددة سدددرخدار حالدددت

اساس بررسیهای ريختشدناختی و تطبیدق بدا کلیدد

پیکنیديوم داشتند.

خال

شکل  .1 -3کلنی قارچ  Aspergillus flavusروی محیطکشت  .2 ،PDAمشاهدة کنیديفور .3 ،کنیديوم با بزرگنمايی ×400

شکل  .1 -4کلنی قارچ روی محیطکشت  .2 ،PDAهیف

شکل  -5قارچهای جداسازیشده از کالوس ساقة گونة  .1 T. brevifoliaقارچ رشددکرده در تیمدار  2میلیگرمدرلیتدر  2,4-Dو 0/5
میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة ساقه .2 ،قارچ رشدکرده در تیمار  1میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو  0/5میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة
ساقه :3 ،قارچ رشدکرده در تیمار  2میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو  0/2میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة ساقه .4 ،قارچ رشدکرده در تیمدار
 3میلیگرمدرلیتر  2,4-Dو  0/5میلیگرمدرلیتر کینتین از ريزنمونة ساقه

بررسی درونشیشهای دو گونة سرخدار ازنظر تنو اندوفیتی و تغییرا پاکلیتاکسل
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 :Paraphoma sp.جمعیت غالب قارچی

تکسلولی ،استوانهایشکل و به طول  4/5تا 5/5

جداسازیشده از کالوس گونة  T. brevifoliaاز

میکرومتر و عرض  1/5تا  2میکرومتر مشاهده شد.

پیکنیديوم بود .اندوفیت جداسازیشده از

پیکنیديومها به رنگ قهوهای تیره ،گالبیشکل،

کالوس ساقة گونة  T. brevifoliaدر محیطکشت

دارای ديوارة سودوپارانشیمی و به عرض  150تا

 PDAپساز گذشت  14روز به رنگ طوسی

 350و طول  157تا  355میکرومتر بودند

خاکستری با کنیديومهای شفاف و به رنگ روشن،

(.)Boerema et al., 2004

نو

شکل  4 ،2 -6و  .6کلنی قارچ اندوفیت روی محیط  1 ،PDAو  .3پیکنیديوم بالغ .5 ،پیکنیديوم نارس
ردنابی ژنهای مرتبط با بیوسنتم پاکلیتاکسۀل

اندددددوفیتهای جداسازیشددددده اسددددت هرچنددددد

در قارچهای انۀدوفیت جداسازیشۀده :همدانطور

اندوفیتها بر حسب وظدايف متفداوتی کده در گیداه

که در شدکل  7ديدده میشدود ،قارچهدای انددوفیت

میزبدددان دارندددد ،تقسدددیمبندی میشدددوند و صدددرف

جداسازیشده از کدالوس دارای نهدای دخیدل در

اندددوفیتبودن ،دلیلددی بددر مولدددبودن آنهددا نیسددت

بیوسددنتز پاکلیتاکسددل نبودنددد .نبددود امکددان رديددابی

نکتهای که در بررسیهای قبلی نیز به آن اشاره شدده

تاکسددل در نمونددههای اندددوفیتی جداسازیشددده در

است (.)Zhang et al., 2008

پدددددژوهش حاضدددددر بیانکننددددددة غیرمولددددددبودن
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شکل  -7ن  .L baptخطکش زيستی 1 ،و  DNA .2استخراجشده از نمونة گیاهی 3 ،و  DNA .4استخراجشده از کالوس برگ گونة
 DNA .5 ،T. baccataاستخراجشده از کالوس برگ گونة  6 ،T. brevifoliaتا DNA .10استخراجشده از قارچهای اندوفیت حاصل از
کالوس
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شکل  -8ن  .L baptخطکش زيسدتی 1 ،و  DNA .2استخراجشدده از نموندة گیداهی 3 ،و  DNA .4استخراجشدده از کدالوس بدرگ
گونة DNA .5 ،T. baccataاستخراجشده از کالوس بدرگ گوندة  6 ،T. brevifoliaتدا DNA .10استخراجشدده از قارچهدای انددوفیت
حاصل از کالوس
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شکل  -9ن  .L TSخطکش زيستی 1 ،و  DNA .2استخراجشده از نمونة گیاهی DNA .3 ،استخراجشدده ازکدالوس بدرگ گوندة

T.

 DNA .4 ،baccataاستخراجشده از کالوس ساقة گونة  DNA ،5 .T. baccataاستخراجشده از کدالوس بدرگ گوندة 6 ،T. brevifolia
تا DNA .10استخراجشده از قارچهای اندوفیت حاصل از کالوس
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انۀۀدازهگیری پاکلیتاکسۀۀل :بددا تجزيددهوتحلیل

آزمايشگاه و بدون نیاز به محددوديت زمدانی ،زمدین

کرومددداتوگرام حاصدددل از  ،HPLCکدددالوس سددداقة

قابلکشت و عرصههای جنگلکداری اسدت .اصدولً

گوندههای  T. baccataو  T. brevifoliaو محاسدبة

سادهترين روش دستیابی به پاکلیتاکسل ،اسدتخراج

دادههای مرتبط ،اختالف معناداری بین ساقه و برگ

آن از منابع گیداهی اسدت (Khosroushahi et al.,

گونددددة  T. brevifoliaمشدددداهده نشددددد .میددددزان

).2006

پاکلیتاکسل سداقه  6/9و میدزان آن در بدرگ 10/1

درختان چندسداله بدرای اسدتخراج پاکلیتاکسدل

میکروگرمبرگرم بود .میزان پاکلیتاکسل موجود در

مناسبند ،اما محدودبودن تعدداد درختدان و کمبدودن

کالوس گونة  33/4 T. baccataمیکروگرمبرگرم و

عملکددددرد ايددددن روش بددددهعلت مقدددددار اندددددک

بیشددتر از سدداقه و بددرگ گون دة  T. brevifoliaبددود

پاکلیتاکسل موجود در آنهدا بده ندابودی ايدن مندابع

(شکل  Ahadi .)11و همکاران ( )2013بیان کردندد

گیدداهی منجددر میشددود (Khosroushahi et al.,

گوندددة  T. baccataتواندددايی بیشدددتری در تولیدددد

) 2006ازاينرو ،کشدت بافدت و سدلول سدرخدار و

پاکلیتاکسل نسبت به گونة  T. brevifoliaدارد کده

اندددوفیتهای مولددد پاکلیتاکسددل آن از مهمتددرين

با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

روشهددای تولیددد پاکلیتاکسددل بدده شددمار میآيددد

باتوجهبه اينکه سرعت تولید متابولیتهای ثانويده

( )Abasi et al., 2011زيددددرا جداسددددازی

در طبیعددت تحتتددأثیر عوامددل مختلفددی قددرار دارد،

پاکلیتاکسل و ديگر تاکسدوئیدهای مفیدد از کشدت

اسدددتفاده از روشهدددای زيسدددتفناوری در شدددرايط

سلولی گیداه سدرخدار نسدبت بده جداسدازی آنهدا از

درونشیشهای موقعیتی را فراهم میکند تدا تولیدد در

بافتهای طبیعی به مراحل کمتری نیاز دارد و میدزان

شرايط کنترلشده و زمان کمتر انجام شود ( Shirazi

ترکیبدددا تداخلکنندددده در سدددلولهای حاصدددل از

 )et al., 2013در ايددن زمیندده ،توسددعة سیسددتمهای

کشددت سددلولی کمتددر اسددت (Ketchum and

سريع کشت و تکثیر درونشیشهای فرصت بینظیری

).Croteau., 1998

برای تولید محصول مختلدف متابولیدت ثانويده در

شکل  -10منحنی کالیبراسیون حاصل از تزريق استاندارد تاکسل (راست) ،کروماتوگرام حاصل از تزريق استاندارد پاکلیتاکسل
(چپ)
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40
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میکروگرم/گرم ماده تر

30

15
b
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b

شکل  -11نتايج مقايسه میانگین میزان پاکلیتاکسل در کالوس نمونههای برگ گونة  T. brevifoliaو 5ساقة گونههای  T. baccataو

T.

 brevifoliaدر سه تکرار .حرفهای مشابه ،وجودنداشتن تفاو معنادار بین سطوک تیماری را در سطح  5درصد نشان میدهند.
0

T. brivifolia leaf

جنعبندی

T. brivifolia stem

نمونه گیاهی

از  9اندددوفیت يافتشددده ،تنهددا  A. flavusبددا
ويژگیهدددای شددداخ

کنیددددی ،سدددلول فیالیدددد و

کنیدديفور شناسددايی شددد و سدداير نمونددههای قددارچی
مشاهدهشددده اسدددور نداشددتند يددا حالددت پیکنیددديوم
داشتند .رديدابی انددوفیت در کدالوس سدرخدار کده
برای نخستینبار گدزارش میشدود ،نقطدة عطفدی در
درک بهتددر جايگدداه میزبددان و اندددوفیت در تولیددد
متابولیددت ارزشددمند پاکلیتاکسددل اسددت .باتوجهبدده
ارزش دارويی زياد پاکلیتاکسل و هزينة زيداد تهیدة
آن بددرای بیمدداران سددرطانی ،شناسددايی منددابع جديددد
ضروری به نظر میرسد.

سپاسگماری
از معاونددت محتددرم پژوهشدددی دانشددگاه علدددوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بدرای فراهمکدردن
امکانددا لزم بددرای پددژوهش حاض در سداسددگزاری
میشود.

T. baccat stem
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