اهمیت ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه در افزایش تولید ترکیبات زیستفعال در گیاهان دارویی
ناهید معرفزاده ،*۱هادی

خاطری۲

 ۱و  - ۲استادیار دانشگاه رازی

* -نويسنده مسئولn.moarrefzadeh@razi.ac.ir :

چکیده
ارزش دارويی گیاهان دارويی به دلیل وجود برخی ترکیبات زيستفعال موجود در آنهاست .عوامل
زيستی و غیرزيستی مختلف بر تولید و کیفیت اين ترکیبات تأثیر میگذارند .ريزوباکتریهای محرک
رشد گیاه ( )PGPRقادرند عالوه بر افزايش رشد و مقاومت گیاه نسبت به تنشهای زيستی و غیرزيستی
مختلف ،با تحريک سنتز ترکیبات زيستفعال ،کیفیت محصوالت گیاهان دارويی را نیز بهبود بخشند.
بهنظر میرسد

PGPRبا روشهای مختلف مانند القای مقاومت سیستمیک ،تولید محرکها يا

مولکولهای مختلف ،تنظیم بیان ژنهای بیوسنتز ،تحريک مستقیم مسیرهای متابولیکی و آنزيمهای
دخیل در مسیرهای بیوسنتزی متابولیتهای ثانويه ،افزايش شاخصهای رشدی و کاهش اثر منفی
تنشهای زيستی و غیرزيستی ،سبب افزايش تولید متابولیتهای ثانويه میشوند.

مقدمه
داروهای مشتق شده از گیاهان دارويی ،از ديرباز در سراسر جهان جهت درمان بسیاری از بیماریها
مورد استفاده قرار گرفتهاند  .ارزش دارويی اين گیاهان به دلیل برخی ترکیبات زيستفعال است که در
اندامهای مختلف گیاهان وجود دارد .عوامل زيستی و غیرزيستی مختلف میتوانند بر تولید و ترکیب
متابولیتهای ثانويه و عملکرد آنها اثر بگذارند .تنشهای مختلف میتوانند به عنوان الیسیتورهای
زيستی/غیر زيستی ،منجر به القا و افزايش تولید متابولیتهای ثانويه در گیاه شوند .ريزوباکتریهای
محرک رشد گیاه ( )PGPRقادر به تحريک رشد گیاه ،تسهیل جذب مواد غذايی و محافظت از گیاهان
در برابر تنش های غیرزيستی و عوامل بیماریزای مختلف هستند .عالوه بر اينPGPR ،از بهترين
الیسیتورهای زيستی شناخته شدهاند که پتانسیل تحريک سنتز متابولیتهای ثانويه در گیاهان را داشته

و به اين وسیله میتوانند کیفیت و ارزش اقتصادی محصوالت گیاهان دارويی و معطر را بهبود بخشند .

ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه
 PGPRگروه خاصی از باکتریهای خاک هستند که ريزوسفر و ريزوپالن گیاهان را کلنیزه نموده
و قادرند رشد گیاه را از طريق مکانیسمهای مستقیم و غیرمستقیم تقويت کنند .مکانیسمهای مستقیم
شامل بهبود وضعیت مواد غذايی گیاه با آزادسازی عناصر ريزمغذی از منابع نامحلول ،تأمین زيستی
فسفر و نیتروژن برای جذب گیاه ،کالته کردن آهن توسط سیدروفورها به منظور در دسترس قرار دادن
آن برای ريشههای گیاه ،تولید ترکیبات آلی فرّار باکتريايی ( )VOCsو هورمونهای گیاهی و کاهش
سطح اتیلن در گیاه با استفاده از )ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic Acidدِآمیناز
است که در گیاهان در معرض تنشهای زيستی و غیرزيستی ،تجمع میيابد .اثرات غیرمستقیم PGPR
شامل ايجاد مقاومت سیستمیک در برابر آفات و بیماریها ،محافظت از گیاهان با کنترل زيستی
بیماريها و آفات ،کمک به رشد گیاهان با تجزيه ترکیبات خطرناک در خاکهای آلوده  ،کاهش اثرات
نامطلوب عوامل تنشزای خارجی و تقويت ساير همزيستیهای مفید است.

افزایش تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان دارویی توسط PGPR
گزارشهای متعددی در مورد اثر مفید  PGPRبر رشد ،جذب مواد غذايی و تولید متابولیت ثانويه در
گیاهان دارويی وجود دارد .پروانش با نام علمی  Catharanthus roseusآلکالوئیدهای ضد سرطان
وينبالستین و وينکريستین و آلکالوئیدهای ضد حساسیت باال (اجملیسین و سرپانتین) را تولید میکند.
کاربرد سويههايی از  P. fluorescens ،Azotobacterو  Bacillus subtilisعالوه بر افزايش رشد ،مقدار
آلکالوئیدها را در مقايسه با شاهد افزايش داد .ريحان ( )Ocimum basilicum L.دارای تقريباً  40متابولیت
مختلف است که بیش از  60درصد آنها ترپینئول و اوژنول هستند .محتوای اين دو اسانس در گیاهانی
که ريشه آنها توسط  . subtilis GB03تلقیح شده يا در معرض ترکیبات فرّار آن قرار گرفته بود ،تا ده
برابر افزايش يافت .در پژوهش ديگری مايهزنی ريشههای موئی Salvia miltiorrhizaبا Bacillus cereus
سبب شد مقدار رنگدانه ديترپنوئیدی تانشینون در ريشه بیش از  12برابر افزايش يابد .تلقیح مرزنجوش
 Origanum majorana L.توسط  P. fluorescensيا  Bradyrhizobiumسبب افزايش معنیدار زيستتوده و
عملکرد کل اسانس (ترکیب کمی و کیفی اسانسها) به ترتیب به میزان  24و  10و افزايش تولید برخی
ترپن ها گرديد.

مکانیسمهای احتمالی افزایش تولید متابولیتهای ثانویه در گیاهان
توسط PGPR
مکانیسمی که  PGPRطی آن تولید ترکیبات زيستفعال را در گیاهان دارويی و معطر
افزايش میدهند ،بهخوبی شناخته نشده ،اما به نظر میرسد آنها با روشهای مختلف در
اين فرايند نقش دارند؛  PGPRمیتوانند بیوسنتز متابولیتهای ثانويه را در گیاهان از طريق
مکانیسمی موسوم به مقاومت القايی سیستمیک ( )ISRتحريک کنند.
عالوه بر تلقیح مستقیم  ،PGPRمحرکهای زيستی يا مولکولهای مختلف تولید شده
توسط  PGPRنظیر هورمونها و ترکیبات آلی فرّار ( )VOCsنیز قادرند بهعنوان سیگنالهای
القايی ،نقش مهمی در مسیرهای مرتبط با بیوسنتز متابولیتهای ثانويه ايفا نمايند.
بهعنوان مثال VOCs ،تولید شده توسط  B. subtilis GB03باعث افزايش انباشت -α
ترپینئول و اوژنول در ريحان شدهاند .همچنین  PGPRقادرند تولید هورمونهای گیاهی را
در گیاهان تحريک نمايند ،يا قادر به تولید مواد محرک رشدی هستند که بر فرآيندهای
متابولیک گیاه تأثیر میگذارند ،بنابراين ،پتانسیل قابل توجهی برای افزايش تولید
متابولیتهای ثانويه در گیاهان دارويی دارند .
عالوه بر موارد فوق ،افزايش تولید ترکیبات زيستفعال در گیاهان توسط  PGPRمیتواند
به دلیل تحريک مستقیم مسیرهای متابولیکی ،تحريک واکنشهای فیزيولوژيکی و افزايش
شاخصهای رشدی در گیاهان توسط اين عوامل باشد که به نوبه خود و بهطور غیرمستقیم
سبب تحريک تولید متابولیتهای ثانويه در گیاه میشوند .همچنین  PGPRمیتوانند
بهعنوان محرکهای مؤثر آنزيمهای کلیدی دخیل در مسیرهای بیوسنتزی متابولیتهای
ثانويه عمل نمايند يا تولید ترکیبات زيستفعال را بهطور مستقیم از طريق تنظیم بیان
ژنهای بیوسنتز افزايش دهند  .يک سويه اندوفیت باکتريايی Pseudonocardiaجدا شده از
بافتهای Artemisia annuaهنگامی که به گیاهچههای آن تلقیح شد ،انباشت آرتمیسینین
را در نتیجه افزايش بیان ژنهای مهم بیوسنتزی (سیتوکروم P450مونوکسیژناز و ردوکتاز)
افزايش داد .قرار گرفتن گیاهان دارويی در معرض تنشهای مختلف زيستی و غیر زيستی،
تأثیر مستقیمی بر رشد و تولید ترکیبات زيستفعال در آنها دارد و کاهش اثر اين تنشها
توسط  PGPRمیتواند با کاهش اين تأثیر منفی بر گیاه ،در تولید متابولیتهای ثانويه نقش
داشته باشد.

نتیجه گیری و چشم اندازهای آینده
امروزه در سراسر جهان تقاضا برای گیاهان دارويی و ترکیبات زيستفعال آنها بهسرعت در
حال افزايش است .استفاده از سموم و کودهای شیمیايی سبب افزايش عملکرد گیاهان
دارويی میشود ولی برای پاسخگويی به نیازهای درمانی فعلی و حفظ و پرورش گیاهان
دارويی طبیعی و دستیابی به عملکردهای باال و پايدار در زمینه ترکیبات مهم زيستفعال
در اين گیاهان ،به راهکارهای جايگزين و ايمن نیاز داريم .همچنانکه در اين بررسی ذکر
شد ،جدايههای PGPRبسیاری وجود دارند که عالوه بر اينکه با ارائه مکانیسمهای
مختلف بهعنوان کودها يا آفتکشهای زيستی سازگار با محیطزيست عمل نموده و در
بهبود فیزيولوژی ،رشد و تغذيه گیاه و مقابله با تنشهای زيستی و غیر زيستی در گیاهان
معطر و دارويی نقش دارند ،با افزايش تولید متابولیتهای ثانويه ،سبب بهبود کیفیت و
ارزش کلی اين گیاهان میشوند .بنابراين کاربرد PGPRبايد به عنوان يک استراتژی
سازگار با محیطزيست،که سبب استفاده حداقل از نهادههای شیمیايی و حرکت به سمت
گیاهان دارويی عاری از مواد شیمیايی با کیفیت و کمیت باال میشود ،مورد توجه قرار
گیرد.
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