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چکیده

نتایج و تحلیل

پاسخ گیاهان به نانوذرات متفاوت است ،اما توجه کمتری به شنبلیله شده است .اين

مطالعات تأيید کردند که نانوذرات با القای مسیرهای مختلف انتقال سیگنال سلولی

آزمايش با هدف بررسی تأثیر  TiO2NPsسنتز شده و صنعتی ،بر تولید ديوزژنین در شنبلیله،

میتوانند به عنوان عامل ايجاد کننده متابولیت ثانوی در گیاهان عمل کنند .برعکس ،اثرات

به صورت کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .نیمی از بذور شنبلیله به سودوموناس رشد يافته

منفی و سمی  TiO2NPsنیز تايید شده و وابسته به غلظت و زمان است .به عنوان مثال غلظت

آلوده شده و نیمی ديگر مستقیما کشت شد .نمک تیتانیوم به صورت محلول وارد خاک شده و

100میلی گرم در لیتر  TiO2NPsباعث بهبود متابولیسم ثانوی در گیاه  S. officinalisشد

غلظت 100 ،50و 150میلی گرم بر لیتر نانوذره از طريق اسپری در اختیار گیاه قرار گرفت.

) .(Ghorbanpour, 2015و افزايش غلظت باالتر از 150میلی گرم بر لیتر  TiO2NPsمنجر

گیاهان در مرحله گلدهی برداشت شدند .بررسی ها تايید کرد که کاربرد نانوذره با غلظت

به کاهش تدريجی روغن های اسانسی در گیاه نعناع شد ) .(Ahmad et al., 2018عالوه بر

100میلی گرم بر لیتر بیشـترين تاثیر را داشت .اما کاربرد توام باکتری با غلظت 150ويا

اين ،باکتری  E. coliمنجر به بیان ژن های  HMGRو  CASشد ).(Shaikh et al., 2020

50میلی گرم بر لیتر نانوذره ،باعث کاهش معنی دار ماده ديوزژنین شد ).(P ≤0.05

بنابراين ظاهراً بیوسنتز ديوزژنین ،با واسطه مسیر  HMGR-CASفعال میشود .اما بررسی ها

مقدمه
شنبلیله گیاهی يک ساله متعلق به خانواده  Fabaceaeاز راسته  Fabalesاست .بررسی ها

تايید کردند که غلظت های باالی نانوذرات تعادل سیستم های آنتی اکسیدانی درون سلولی
باکتری را از بین برده و فعالیت سلولی آنرا به میزان قابل توجهی مهار میکند (Ouyang et

al., 2020).

مويد اين است که میتوان از گیاه شنبلیله هم به عنوان يک ماده غذايی و هم به عنوان يک
منبع غنی از ديوزژنین در صنايع دارو سازی استفاده کرد ).(Fazli and Hardman, 1968

ديوزژنین ،يک ساپوژنین استروئیدی متعلق به تریترپن ها و يک متابولیت با ارزش است
که از بعضی از گیاهان از جمله ) Smilax china ،Dioscorea spp.مارچوبهی چینی) و
شنبلیله جدا شده است.
دی اکسید تیتانیوم به گیاه کمک میکند تا مواد مغذی بیشتری را در خود جای داده،
متابولیت های بیشتری را سنتز کرده و به نوبه خود رشد آنها را افزايش دهد (Mishra et al.,
2014; Yang et al., 2007).

گونه های سودوموناس پوتیدا ،ريزوباکتری های گرم منفی که میتوانند با طیف گسترده ای
از گیاهان کلنی تشکیل دهند ) .(Fernandez Pinar et al., 2012ترکیبات بهینه
میکروارگانیسم ها میتوانند به افزايش متابولیت های ثانوی گیاهان کمک کنند.

مواد و روش ها
بذور شنبلیله پس از ضد عفونی در هیپوکلريت سديم ۲درصد به مدت 10دقیقه ،نیمی به
سودوموناس رشد يافته در فاز لگاريتمی آلوده شده و نیمی ديگر مستقیما در گلدان های حاوی
خاک استريل کشت شدند .مقدار 40میلی لیتر از نمک تیتانیوم 1میلی موالر برای 1کیلو گرم
خاک ،در 45روز پس از رشد ،به صورت محلول به اطراف ريشه تزريق شد .غلظت 100 ،50و
150میلی گرم بر لیتر  ،TiO2NPsاز طريق اسپری به برگ ها به هنگام بعد از ظهر ،در دو
نوبت 50و 5۷روز پس از رشد ،به صورت مستقیم در اختیار گیاه قرار گرفت .و سپس در ورود
گیاه به مرحله گلدهی ،برداشت صورت گرفت.

ديوزژنین مطابق روش ) (Baccou et al., 1977; Uematsu et al., 2000با کمی
تغییر تعیین شد .قسمت های هوايی گیاه خشک و سپس پودر شدند۳ .میلی گرم ماده گیاهی
پودر شده با ۲/5میلی لیتر  n-hexanبه مدت ۲دقیقه ورتکس شد .نمونه ها کامال خشک شده
و به ۳میلی گرم پودر خشک شده ۳میلی لیتر متانول اضافه شد و به مدت ۲4ساعت در دمای
اتاق قرار گرفت .آنگاه فیلتر شده و ۲00میکرولیتر عصاره متانولی در ۲میلی لیتر اتیل استات و
سپس 1میلی لیتر از محلول 0/5میلی لیتر  -4متوکسی بنز آلدئید در 99/5میلی لیتر اتیل
استات ،و 1میلی لیتر از محلول 50میلی لیتر اسید سولفوريک غلیظ در50میلی لیتر اتیل
استات ،کامال حل شد .عصاره متانولی مخلوط شده به مدت 10دقیقه در حمام آب  ۶0درجه
سانتیگراد قرار گرفت .سپس خنک شد و جذب نمونه ها در طول موج  4۳0نانومتر خوانده شد
و از اتیل استات به عنوان کنترل استفاده شد.

نتیجه گیری
بررسی محتوی ديوزژنین در تیمارهای مختلف تايید کرد که باکتری سودوموناس پوتیدا،
تیمار بالک و همچنین  TiO2NPsباعث افزايش مقدار ديوزژنین شد .باکتری به تنهايی يا به
همراه تیمار بالک ،نانوذرات با غلظت 50و 100میلی گرم بر لیتر و تیمار بالک ،هر يک به تنهايی
باعث افزايش محتوی ديوزژنین در گیاه شدند .بیشترين تاثیر بر محتوای ديوزژنین گیاه را
نانوذرات  TiO2با غلظت 100میلی گرم بر لیتر داشت .اما نانوذرات با غلظت 50يا 150میلی
گرم بر لیتر به همراه باکتری سودوموناس تاثیر معنی داری بر کاهش ديوزژنین داشتند.
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