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چکیده
گیاهان دارویی گروه بزرگی از ترکیبات آلی به نام متابولیتها یا تولیدات ثانویه تولید میکنند که مستقیماً در مراحل
رشد و نمو یا تولید مثل آنها شرکت نمیکنند .اما میتوانند اثر مهمی در برقراری ارتباط بین گیاهان و محیط
پیرامونشان داشته باشند .این ترکیبات دارای وزن مولکولی پایینی (کمتر از  150کیلودالتون) میباشند و تاکنون بیش
از  100000متابولیت ثانویه نیز شناسایی گردیده و امروزه در حال افزایش میباشند .از آنجایی که در سالهای اخیر،
ارزش بازارهای جهانی گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها ،با رشد قابل توجهی رو به افزایش بوده است ،روشهای
مختلفی به منظور افزایش تولیدات ثانویه در کشت سلول گیاهی مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع با استفاده از تغییر
در ترکیبات محیط کشت ریزنمونهها و شرایط فیزیکی ،افزودن پیشسازها ،القاگرهای زیستی و غیر زیستی ،افزایش
نفوذپذیری سلول ،دور کردن محصول از محل تولید ،بیتحرك کردن سلولهای گیاهی و انتخاب سلولهایی با کارآیی
باال ،میتوان باعث افزایش تولید متابولیت ثانویه گردید .بیحرکت کردن سلولها غالبا با بکارگیری آلژینات کلسیم
انجام میشودکه با استفاده از بیورآکتورهای مناسب میتواند به افزایش تولیدات ثانویه کمك شایانی نماید .همچنین
استفاده از محركها میتواند در افزایش رشد ریشههای مویین و تولید ثانویه نقش موثری ایفا کند .این پژوهش بیانگر
این مطلب است که مطالعه و بررسی کشت بافت ،استفاده از محركهای زیستی و غیر زیستی و بیوتکنولوژی باعث
افزایش تولیدات ثانویه گردیده و قادر است در سرمایهگذاری هر چه بیشتر گیاهان بومی کشور کمك شایانی نماید.
کلمات کلیدی :بیوتکنولوژی ،کشت بافت ،متابولیتهای ثانویه ،محركها.

مقدمه
سلولهای گیاهی دو نوع ترکیب از جمله (متابولیتهای اولیه و متابولیتهای ثانویه) تولید میکنند .متابولیتهای
اولیه مستقیماً در رشد نقش دارند و شامل کربوهیدراتها ،لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیك میباشند .درواقع
متابولیتهای اولیه طی فرآیند فتوسنتز تولید شده و سپس در ساخت ترکیبات سلول ایفای نقش میکنند این ترکیبات
در حجم زیاد و با ارزش اقتصادی پایین تولید شده و عمدتاً به عنوان ماده خام صنعت ،مواد غذایی و افزودنیها کاربرد
دارند ( .)Van Etten et al., 2001متابولیتهای ثانویه گیاهان از آغاز زندگی بشر برای درمان عفونتها و بیماریها

استفاده از الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی در تیمارهای کشت سلولی روش مفیدی برای افزایش سطح
تولید متابولیتهای ثانویه در کشتهای سلولی است .رایج ترین محركها مورد استفاده در تحقیقات
گذشته کربوهیدراتهای قارچی ،عصاره مخمر ،متیل الیسیتورهای زیستی در بردارنده پلیساکاریدها،
پروتئینها ،گلیکوپروتئینها و یا قطعات دیواره سلول قارچها ،گیاهان (سلولز و پکتین) و میکروارگانیسمها
(کیتین و گلوکان) هستند ( .)Vasconsuelo et al., 2007مکانیسم اثر الیسیتورهای زیستی در گیاه
براساس برهمکنش الیسیتور -گیرنده خالصه میگرددکه در بین الیسیتورهای زیستی ،الیسیتورهای
قارچی و ترکیبات اصلی دیواره سلول بسیاری از گونههای قارچی مانند کیتین و کیتوزان به طور گسترده
به منظور تولید متابولیتهای ثانوی در کشت سلول گیاهان استفاده شدهاند ( Kang et al., 2004; Pu
.)et al., 2009
باکتریهای محرك رشد گیاهان از الیسیتورهای زیستی بوده ،که سبب افزایش تولید متابولیت ثانویه در
گیاهان را میشود ( .)Pang et al., 2021محققان در پژوهشی با هدف افزایش تولید متابولیتهای ثانویه
و ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه کلپوره با استفاده از غیر زیستی مانند متیل جاسمونات ( )MeJaو
سالیسیلیك اسید ( )SAانجام شد ،نشان دادند کاربرد غلظتهای مناسب این الیسیتورها نقش مؤثری در
افزایش ترکیب مؤثرة دارویی گیاه کلپوره دارد (گنجعلی و همکاران.)1399 ،.
ج -نقش بیوتکنولوژی در تولید متابولیتهای ثانویه
تکنولوژیهای مختلفی درحال به تصویب رسیدن در جهت افزایش مواد فعال زیستی در گیاهان دارویی
میباشد .ابزارهای بیوتکنولوژی بسیار مهم برای تکثیر و ازدیاد ژنها در گیاهان دارویی مثل شیوههای
نوین باززایی در شرایط آزمایشگاهی  ،انتقال ژن ،استفاده از بیوراکتورها و استفاده از تکنیك نانوفناوری
میباشند .انتقال ژن ابزار پر قدرتی برای باال بردن تولیدات مواد موثره جدید میباشد .استفاده از
بیوراکتورها یکی از روشهای اقتصادی و تجاری برای تولید تولید متابولیتهای ثانویه است ،در این روش
متابولیتهای ثانویه به طور پیوسته در مقیاس زیاد از کشت سلولی استخراج میگردد .ترکیبات
بیوسنتزی(تولید مواد شیمیایی از موجودات زنده) رهیافتی دیگر در تولید مواد طبیعی جدید و کمیاب و
گران قیمت در ژنتیك به محسوب میشوند (مومنی و همکاران. )1394 ،

مورد استفاده قرار گرفتهاند .طی صد سال گذشته داروهای شیمیایی ساختگی جایگزین ترکیبات طبیعی گردیده که

برای ساختن داروهای شیمیایی همچون آسپرین و سالیسیلیك اسید نیز از ساختار گیاهان الگوبرداری شده است
) .)Wyke and Wink, 2004با توجه به مسیرهای بیوسنتزی ،متابولیتهای ثانویه به چندین خانواده بزرگ نظیر
فنولیكها ،ترپنها ،استروئیدها ،آلکالوئیدها و فالونوئیدهاطبقه بندی میشوند ( .)Pang et al., 2021گیاهان دارویی
دارای منبعی از ترکیبات مختلف فیتوشیمیایی (متابولیتهای ثانویه) بوده ،این ترکیبات در طول رشد و نمو گیاهان
تحت تنشهای محیطی متنوعی قرار می گیرند .عوامل مختلف محدود کننده اکولوژیکی از جمله دما ،دی اکسید کربن،
روشنایی ،اوزون ،آب خاك ،شوری خاك و حاصلخیزی خاك تأثیر قابل توجهی بر واکنش های فیزیولوژی و بیوشیمیایی
گیاهان دارویی داشته و به دنبال آن بر کمیت و کیفیت متابولیك ثانویه اثر میگذارد ( .)Pant et al., 2021بنابراین،
مطالعه بر روی هر یك از عوامل محیطی برای آگاهی از سازگاری و در دسترس بودن گیاه در یك منطقه خاص مهم
است .به دلیل اینکه ساخت این ترکیبات با ارزش با روشهای شیمیایی مقرون به صرفه نیست ،تولید آنها از طریق
بکارگیری روشهای زیست فناوری ،کشت سلولی گیاه ،بیوتکنولوژی و محركهای زیستی به عنوان روشهایی جایگزین
مدنظر قرار گرفته است.

نقش تکنیکهای مختلف در افزایش متابولیتهای ثانویه
الف -کشت سلول ،بافت و اندام گیاهی :
کشت سلولهای گیاهی یك منبع مناسب و مهم برای تولید متابولیتهای ثانویه با ارزش در اکثر گیاهان
میباشد .سلولهای گیاهی با داشتن خاصیت پرتوانی ( )totipotencyدارای تمام اطالعات ژنتیکی گیاه والد بوده و از
این رو این قادر به تولید طیف وسیعی از متبولیتها را دارند عدم وابستگی به تغییرات فصلی ،جغرافیایی و فاکتورهای
محیطی مختلف و همچنین داشتن تولید با هزینه کم و سرعت باال از مزیتهای این روش در مقایسه با روشهای
کشتهای رایج است ( ;Pant et al., 2021; Chandran et al., 2020; Rao and Ravishankar, 2002

 .)Bourgaud et al., 2002به طور کلی فناوریهای کشت سلول و بافت گیاهی را میتوان به طور معمول تحت
شرایط استریل از ریزنمونهها ،مانند برگها ،ساقهها ،ریشهها و مریستمها برای هر دو روش تکثیر و استخراج
متابولیتهای ثانویه استفاده نمود .تولید در شرایط آزمایشگاهی متابولیت ثانویه در کشت های سوسپانسیون سلولی
گیاهی از گیاهان دارویی مختلف گزارش شده است و بیوراکتورها مرحله کلیدی برای تولید تجاری آنها هستند
(.)Chandran et al.,2020

ب -نقش الیسیتورها در تولید متابولیتهای ثانویه:
الیسیته کردن روندی است که باعث افزایش ساخت متابولیتهای ثانویه درگیاهان گردیده و بقا ،تداوم و رقابتپذیری
آنها را ضمانت میکند ( .)Namdeo, 2007استفاده از الیسیتورها یکی از راههای افزایش کمی متابولیتهای ثانویه
است .الیسیتورها (محركها)  ،مولکولهایی با وزن مولکولی پایین می باشند که سبب القا پاسخهای دفاعی در گیاهان
میشوند (.)Abdul Malik et al., 2020

نتیجه گیری
گیاهان دارویی منابع غنی از متابولیتهای ثانویه هستند که به عنوان مواد اولیه در صنایع غذایی ،عطرسازی ،رنگها،
آرایشی و بهداشتی و دارویی استفاده میشوند .کمیت و کیفیت این ترکیبات تحت تاثیر شرایط کشت ( In vivoو In
 )vitroو شرایط محیطی نظیر دما  ،دی اکسید کربن  ،اوزون  ،نور و ترکیبات خاك میباشند .این تغییرات نه تنها بر
ساختاری و آناتومی گیاه اثر گذاشته ،بلکه منجر به نوسانات در مقادیر متابولیتهای ثانویه میشوند .بنابراین ،استفاده از
تنشها و تکنیكهایی مانند کشت بافت و بیوراکتورها برای دستیابی به نوع خاصی از متابولیت ثانویه حائز اهمیت است .با
این حال ،تحقیقات بیشتری در سطح مولکولی مانند متابولومیك ،پروتئومیکس و ترانس کریپتومیکس برای درك اثر هم
افزایی عوامل محیطی متعدد بر متابولیتهای ثانویه گیاهان مورد نیاز است.
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