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اثرات دگرآسیبی پاراگزانتین بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی در
گیاه کاهو ()Lactuca sativa L.
نسترن اسدی ،سید مهدی

رضوی*

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران
تاریخ دریافت79/6/61 :

تاریخ پذیرش79/5/69 :

چکیده
پاراگزانتین ترکیبی از گروه آلکالوئیدهای پوربنی و از متابولیتهای ثانویه گیاهی است که در برخی گیاهان از
جمله چای سبز ،قهوه و کاکائو تولید میگردد .در این پژوهش به بررسی تأثیر غلظتهای مختلف پاراگزانتین بر
برخی از جنبههای فیتوشیمیایی گیاه کاهو ( )Lactuca sativa cv. Siahooبهعنوان یک گیاه مدل پرداخته شد .به
منظور نشان دادن اثرات پاراگزانتین بر میزان آمینو اسیدهای آزاد ،قندهای محلول ،آنتوسیانین ،فالونوئیدها،
تاننها ،آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی آزمایشها در قالب طرحی کامالً تصادفی انجام شد .پس از کاشت گیاهان با
شرایط یکسان در گلدانهای حاوی پیت و تغذیه آنها با محلول غذایی هوگلند ،تیمارهایی با غلظتهای متفاوت
(01و 01و 011میکروگرم در میلی لیتر) از پاراگزانتین ،همراه با گروه شاهد و همگی در سه تکرار بر روی
گیاهان اعمال گردید .پس از  82روز اعمال تیمار ،گیاهان برای انجام آنالیزهای فیتوشیمیایی برداشت شدند.
نتایج نشان داد در باالترین غلظت پاراگزانتین ( 011میکروگرم بر میلیلیتر) میزان آنتوسیانینها ،فالونوئیدها،
آلکالوئید کل ،تانن ،ترکیبات فنلی در گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد بهطور معنیداری افزایش یافت .در
غلظت فوق میزان آمینو اسیدها و قندهای محلول در گیاهان تیمار دیده نسبت به شاهد افزایش یافت .میتوان
نتیجه گیری کرد که ترکیب پاراگزانتین که میتواند در تفالههای چای و قهوه یا کاکائو موجود باشد در صورت
استفاده به عنوان یک مکمل غذایی در کاشت گیاه کاهو ،مواد موثره و نتیجتا خاصیت دارویی این سبزی پر
مصرف را افزایش میدهد.
واژههای کلیدی :آللوپاتی ،آلکالوئید ،متابولیتهای ثانویه،آنتوسیانین ،ترکیبات فنلی

مقدمه

دارویی ،پزشکی و کشاورزی به کاار بارده مایشاوند

6

پاااراگزانتین از متابولیااتهااای ثانویااه گیاااهی و از

( .)Zulak et al., 2006از لحااااام شاااایمیایی،

گروه آلکالوئیدهای پورینی است که در برخی گیاهاان

متیل گزانتینها شامل یک مولکول گزانتین میباشند که

از جمله چای سبز ،قهاوه و کاکاائو وجاود دارد .ایان

در کاااافئین ساااه گاااروه متیااال باااه شاااکل 0و۳و۷

آلکالوئید با فرمول ساختمانی بسته  C7H8N4O2همانند

تریمتیلگزانتین و در پااراگزانتین دو گاروه متیال باه

کافئین ،تئوفیلین و تئوبرومین سااختار متیال گزانتینای

شکل 0و ۷دیمتیلگزانتین در ساختار مربوطاه وجاود

دارد .اصوالً کافئین و دیگر مشتقات متیال گازانتینهاا

دارد ( .)Lorist and Tops, 2003دی متیالگازانتینهاا

بهطور گسترده در صانای مختلاف از جملاه غاذایی،

یعنی تئوفیلین ،تئوبرومین و پاراگزانتین از دمتیله شدن
کافئین به وجود مایآیناد (.)Mazzafera et al., 1996
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امروزه پاراگزانتین به همراه کافئین که از پیشساازهای

میکروارگانیس هاای بیمااریزا ایفاای نقاش ماینمایاد

آن محسوب میشود در خاک کشتزارهای چای بهطور

( .)Fredholm, 2011از طرف دیگر ،ایان ترکیباات باا

گسترده یافت میگردد از طرف دیگر بهدلیال اساتفاده

جم ا آوری و احیااای گونااههااای فعااال اکساایژن از

انبوه و جهانی از محصاوالتی همواون چاای و قهاوه

اکسیداساایون مولکولهااای زیسااتی حیاااتی ساالول

بهعنوان نوشیدنی های رایج و کاکائو در صنای غذایی،

پیشگیری کارده و ماان باروز تانش اکسایداتیو و یاا

امروزه این ترکیاب و ترکیبااتی شابیه باه آن همواون

تخفیف اثارات آن در سالولهاای گیااهی مایشاوند.

کافئین و تئوفیلین از طریق فاضالبهاای شاهری وارد

اگرچه این ترکیبات در شرایط مطلوب محیطی نیاز در

اکوسیساات هااای آباای و سااعس زراعاای ماایشااود .در

سلولهای گیاهی سنتز میشوند ،اما تنشهای محیطای

سالهای اخیر پاراگزانتین بهعنوان یکی از آالیندههاای

موجب تغییر افزایشی در مقدار آنهامی گردد (

زیست محیطی در اکوسیست های آبی و حتای زراعای

.)McDonald 2001; Kamal, 2011

مطار مایباشاد ( .)Rodríguez-Gil et al., 2018دی

کااهو ( )Lactuca sativa L.سابزی برگای شاکل

متیل گزانتینهای مشتق شده از کاافئین دارای خااوا
دارویی فراوان از جمله خوا

ضدآس  ،خوا

et al.,

متعلق به خانواده  Asteraceaeمیباشد ارقام مختلاف

ضد

کاهو به دلیل داشتن ترکیبات موثره فراوان کاه عمادتاً

التهابی ،ضد سرطان و آنتی اکسایدانهای قاوی هساتند

از ترکیبات فنولی و آنتوسیانینی هستند واجاد قابلیات

( .)Smith, 2002در بسیاری از عارضاههاای تخریاب

آنتی اکسیدانی قوی بوده و بسیاری از خوا

دارویی

عصاابی از جملااه بیماریهااای آلزایماار ،پارکینسااون و

این گیاه نیز بهدلیل وجود این ترکیبات میباشد.

ایسکمی ،متیل گزانتینها اثرات حفاظت عصبی اعمال

 Viacaraو همکااااااااران ( )8102عملکااااااارد

میکنند ( .)Horrigan et al., 2005کاافئین در مقایساه

فیتوکمیکالها را در عصاره آبی و اتانولی کااهو ماورد

با دی متیال گازانتینهاای دیگار از جملاه تئاوفیلین،

بررسی قرار دادند و ارزیابی آنها نشاان داد کاه کااهو

پاراگزانتین و تئوبرومین باه علات داشاتن یاک گاروه

منب مهمی از آنتی اکسیدانهاای طبیعای کاه در مهاار

متیل اضاافی دارای اثارات فیزیولاوکیکی قاوی تاری

پیشاارفت اسااترس اکساایداتیو مااوثر بااوده و ترکیبااات

میباشد .این ترکیب به همراه کاافئین موجاب برخای

مسئول این ظرفیت آنتای اکسایداتیو ،ترکیباات فناولی

آسیبها و تغییرات فیزیولوکیک و بیوشایمیایی بار روی

موجاود در عصااره باوده اسات (

ارگانیس های زنده از جمله گیاهان ،جاانوران و حتای

 .)2016همونااین  Tiveronو ( )8108فعالیاات آنتاای

انسان میگردد (

Mampolo et al.,

اکسیدانی سبزیجات برزیلی (از جمله کاهو) و ارتباا

Sasamoto et al., 2015 ; Benowitz

 .)et al., 1995در گیاهان پاراگزانتین و دیگر مشاتقات

آن را بااا ترکیبااات فنلاای مااورد بررساای قاارار دادنااد.

کافئین بهعنوان ترکیبات دگرآسایب (آللوکمیکاال) باه

 Harshaو همکاران ( )810۳نشان دادناد کاه عصااره

حساب میآیند .به عبارت دیگار ،ترکیباات ماذکور از

آبی و اتانولی کاهو فعالیت مهار رادیکال آزاد باالیی را

گیاه میزبان تولید و از جواناهزنای باذر ،رشاد و نماو

ارائه میکناد .عصااره ماذکور قاادر باه حفاظات بیاو

گیاهوه و یا فعالیت فیزیولوکیک عادی گیاهان مجاور

ماکرومولکولها نظیر اسیدهای نوکلئیاک ،پاروتئین و

ممانعات ماینمایناد ( .)Peneva, 2007هموناین ایان

لیعیدها میباشد و ارزیابی آنها نشاان داد کاه احتمااالً

ترکیبات بهعنوان دفاع شیمیایی اندامهای علفی گیاهان

ترکیبات فنولیک موجود در عصاره مسئول این ظرفیات

باار علیااه حشاارات و جااانوران علفخااوار و نیااز

آنتی اکسیداتیو بوده باشد .بسیاری از محقیقاین نشاان
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دادند که کاهو میتواند به عنوان یک منب مورد توجاه

گروه شاهد و تیمار شاده باا غلظات  ۵1 ،01و 011

و ک هزینه از آنتی اکسایدانهاای طبیعای باه منظاور

میکروگرم بر میلیلیتر به گلدانهای حاوی پیات منتقال

کاربرد آن در مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قارار

شده و در داخال کرمینااتور باهمادت  82روز تحات

گیرد (.)Wijngaard et al., 2009

روشنایی  0111لاوکس کاه باا المات مهتاابی تاأمین

تاکنون اثرات دگرآسایبی و سامیت پااراگزانتین و

میشد ،رشد داده شدند .گیاهان گروه شاهد روزانه باا

دیگر گزانتین ها مثل کافئین در مهار جوانهزنی و تکثیر

محلول غذایی هوگلند و گیاهان گروه تیمار عالوه بار

سلولی برخی گیاهان هموون کاهو ،چاودار و گزانتیوم

محلول هوگلند با پاراگزانتین به مقادار  ۵1 ،01و 011

;Chou and Waller,1980

میکروگرم بر میلیلیتر برای هر گلدان آبیاری گردیدند.

 .)Peneva, 2007اماا مکانسای تاأثیر مااده ایان ماواد

گیاهان تا رسیدن به مرحله هفت برگی ( 2هفته) رشد

خصوصاً از دیدگاه فیتوشیمایی تااکنون ماورد مطالعاه

داده شده و سعس برای انجام آنالیزهاای فیتوشایمیایی

قرار نگرفته است .در این تحقیق سعی بر این است که

برداشت شدند.

اثرات پاراگزانتین از جنبه فیتوشایمیایی بار روی گیااه

سنجش محتوای تام فنلی (فنل کل) :این اندازهگیری

کاهو مورد ارزیابی قرار گیرد .گیاهی که بهعنوان گیااه

بر اساس روش فولین  -سیوکالتو به صورت زیر انجام

مدل در مطالعات آللوپاتی مورد استفاده قرار میگیرد.

شد .یک ده گرم از بافت برگ در  01میلیلیتر اتانول

باه اثباات رسایده اسات (

 60درصد عصاره گیری و عصاره به مدت  82سااعت

مواد و روشها

در تاریکی قرار داده شد .سعس به محلول حاصل یک

کشتتت و تیرتتار ایاهتتان :بااذرکاهو واریتااه ساایاهو

میلیلیتر اتانول 6۵درصد ،نی میلایلیتار فاولین پنجااه

( )Lactuca sativa cv. Siahooمورد اساتفاده در ایان

درصد و یک میلیلیتر کربنات سدی پنج درصد اضافه

پژوهش از شرکت فالت ایران تهیاه شاد و هموناین

شد .شدت جذب با دساتگاه اساعکتروفتومتر در طاول

پاراگزانتین و سایر ترکیبات شیمیایی ماورد اساتفاده از

موج  ۷8۵ناانومتر پاس از یاک سااعت نگهاداری در

شرکت سیگما تهیه گردید .این پزوهش شامل مراحال

تاریکی خوانده شد .برای محاسابه غلظات ترکیبهاای

کشت و بررسی آزمایشگاهی بود در قالب طر کاامالً

فنلی از منحنی اساتاندارد گالیاا اساید اساتفاده شاد

تصادفی با ساه تکارار انجاام شاد .کشات گیاهاان و

(.)Seevers and Daly, 1970

مراحل مختلف پژوهش مربو به آنهاا در آزمایشاگاه

سنجش میزان فالونوئید کل :میزان فالونوئید کال باا

تحقیقاتی فیزیولوکی گیاهی دانشاگاه محقاق اردبیلای

روش رنا سنجی آلومینیوم کلراید اندازهگیاری شاد.

انجااام شااد .ابتاادا بااذرها توسااط محلااول  ۵درصااد

یک ده گرم از نمونه هاای گیااهی در  01میلایلیتار

هیعوکلریت سدی به مدت پنج دقیقه ضدعفونی شاده

متانول عصارهگیری شد باه نای میلایلیتار از عصااره

و بعد سه مرتبه توسط آب مقطر شسته شادند .باذرها

حاصل ،آب مقطر اضافه شد تا حج پنج میلیلیتر باه

بعد از سترون سازی ،به منظور تولیاد داناه رسات در

دست آید .سعس به محلول حاصل سه ده میلیلیتار

داخل ظروف پتری قرار گرفتند در داخال هار ظارف

 NaNO2پنج درصد و پس از پنج دقیقه 1/0 ،میلیلیتر

پتری  81عدد بذر روی کاغذ صافی قارار داده شاد و

 AlCl3ده درصد اضافه گردید .در نهایت دو میلیلیتار

پنج میلیلیتر از محلول پاراگزانتین با غلظت معاین باه

 NaOHیک ماوالر دو میلایلیتار آب مقطار اضاافه و

آن اضافه گردید .بعد از هغات روز داناه رساتهاای

شدت جذب در طول موج  ۵01ناانومتر انادازهگیاری
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شد .غلظات نموناههاا باا اساتفاده منحنای اساتاندارد

دقیقه در  ۳111دور سانترفیوک گردید .محلاول رویای

کوئرستین بهدست آمد (.)Change, 2002

برداشته شده و جذب آن در  ۷01نانومتر اندازهگیاری

سنجش آلکالوئید کل :برای سنجش آلکالوئید کل نی

شد .برای محاسبه غلظات ترکیبهاای تاانن از منحنای

گرم نمونه برگ تر در متانول هشاتاد درصاد درهااون

اسااتاندارد گالیااا اسااید اسااتفاده شااد (

هموکنیزه شد .مقدار ۳11میکرولیتر از ایان هماوکنیزه

.)Mangan, 1977

با  011میکرولیتر از معرف دراگندروف مخلاو و در

سنجش آمینواسیدهای آزاد :برای سنجش غلظت کل

 ۷111دور به مدت یک دقیقه سانترفیوک گردد .رسوب

آمینواساایدهای آزاد ،نمونااههااا در بااافر فساافات ۵1

جم آوری شده در یک میلیلیتر یدورسدی  8/2۵حل

میلیموالر ()pH=0/2همگن و استخراج شده و بعد از

شود .یک حج  01میکرولیتر از تیوپ برداشاته و 01

سااانترفیوک بااه ماادت  81دقیقااه در  ،۳111gباار روی

میلیلیتر یدور سدی چهال و ناه صادم ماوالر باه آن

نمونه های شناور معرف نین هیدرین اضاافه گردیاد و

اضافه شود جذب در  20۷نانومتر قرائت گردد .منحنی

 2-۷دقیقااه در حمااام آب بااا دمااای  ۷1-011درجااه

استاندارد با استفاده از یاک آلکالوئیاد ماثال پاپااورین

سانتی گراد قرار گرفت .پس از سارد شادن در حماام

Sreevidya and

آب ،جذب نمونهها در طول موج  ۵۷1نانومتر توساط

هیدروکلراید یا کافئین تهیاه گردیاد (

Jone and

.)Mehrotra, 2003

اسعکتروفتومکتر قرائت شاد .از غلظاتهاای مختلاف

سنجش میزان آنتوسیانینها :برای اندازهگیاری مقادار

گلیسین برای ترسی منحنی استاندارد اساتفاده گردیاد

آنتوسیانین ها از روش  Wagnerدر سال  06۷6استفاده

(.)Wagner, 1979

شد .یک ده گرم از بافت برگ درهاون چینی باا ده

آنالیز قندهای محلول با استفاده از معرف آنترون :در

میلی لیتر متانول اسیدی (متانول خالص و کلریادریک

این روش یک ده بافت برگی با پنج میلیلیتر اتانول

اسید خالص به نسبت حجمی  66به  )0بهطاور کامال

 21درصد مخلو و به مدت ده دقیقاه در حماام آب

ساییده و عصاره حاصل در لولههاای آزماایش ریختاه

گرم با دمای  ۷1درجه سانتی گراد قرار گرفت عصااره

شااد و بااهماادت  82در تاااریکی و دمااای  8۵درجااه

الکلی به دست آماده باه مادت  0۵دقیقاه در 0111g

سانتیگراد قرار گرفت ساعس باه مادت ده دقیقاه باا

سانترفیوک گردید در نهایت عصاره الکلی باا در دماای

سرعت  2111دور در  01دقیقاه ساانترفیوک گردیاد و

 011درجااه س اانتی گااراد تغلاایه شااده سااعس یااک

سعس جذب محلول باالیی در طول موج  ۵۵1ناانومتر

میلیلیتر از هر نمونه در یک لوله آزمایش ریختاه شاد

اناادازهگیااری شااد .باارای محاساابه غلظاات ،ضااریب

یک میلی لیتر معرف آنترون به آن اضافه گردید و بعد

خاموشی ( ۳۳111)єسانتیمتر بر مول در نظار گرفتاه

از مخلو شدن به مادت  0۷دقیقاه در بان مااری61

شد .برای محاسبه غلظت از فرماول  A= єbcاساتفاده

سلسیوس قرار گرفت و پاس از سارد شادن ،جاذب

کاووت :c

نمونهها در  0۳1نانومتر خواناده شاد .بارای محاسابه

گردید (  :Aجذب خوانده شده  :bعار
غلظت محلول مورد نظر).

مقدار قند از منحنی اساتاندارد گلاوکز اساتفاده شاد و

سنجش تانن :یرای سانجش تاانن یاک میلای لیتار از

نتایج بر حسب میلی گرم برگرم وزن تر ارایاه گردیاد

عصاره متانول گیاه که برای سنجش فنول استفاده شاد

(.)Sadasivam and Manickam, 1992

با  011میلی گرم پلی وینیل پیرولین ( ،)PVPPبعاد از
نگهداری در چهار درجه سانتی گراد به مادت پاانزده
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فالونوئید کل با افازایش غلظات پااراگزانتین افازایش

آنالیز آماری
این تحقیق در قالب طر کاامالً تصاادفی در ساه

معنی داری نسبت به گروه شاهد داشتند .نتایج حاصال

تکرار انجام شد .تجزیه آماری دادهها از طریاق آناالیز

از بررسی ترکیبات فنلی معادل گالیا اسید موجود در

واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین با آزمون دانکان

عصارهها نشان داد ،مقدار ترکیبات فنلی در تیمارهاای

در سطح پنج درصد انجام شد .کلیه آنالیزهاای آمااری

باالتر از  ۵1میکروگرم بر میلیلیتر از پاراگزانتین بایش

با نرمافزار  SPSSنسخه  02انجام گرفات و نمودارهاا

از  011درصد افزایش نشان می دهد .نتایج مربو باه

با کمک نرم افزار  Excelنسخه  8101رس شد.

این آزمون در شکل یک نشاان داده شاده اسات .ها
چنین میزان فالونوئیاد کال نیاز تحات تیماار ۵1 ،01
و 011میکروگرم بر میلیلیتر باهترتیاب  6۷/۳ ،82/۷و

نتایج

 001/0درصد نسبت باه شااهد افازایش یافتاه اسات.

مقایسه آماری نتایج نشان داد که میزان فنول کل و

a
b

فنل

a

d
a

فالونوئید

b

c

میکروگرم برگرم وزن تر

c

غلظت پاراگزانتین برحسب میکروگرم بر میلی لیتر

شکل :6تغییرات میزان فالونوئیدها و ترکیبات فنلی ،تحت تیمار غلظتهای مختلف پاراگزانتین

نتایج مربو به سنجش محتوی آنتوسیانینها ،تانن

پاراگزانتین افزایش معنی داری نسبت به گاروه شااهد

و آلکالوئیدی در گیاه کاهو تحت تیمار پااراگزانتین در

داشته است .بهطوریکاه در  ۵1 ،01و 011میکروگارم

شکل  8آمده است .این نتاایج نشاان مایدهاد میازان

بر میلایلیتار درصاد باهترتیاب  ۷1/8 ،۵۵/۳0و 28/6

آلکالوئید کل تحت تیمار  ۵1 ،01و 011میکروگرم بار

درصد نسبت به شاهد افزایش نشان میدهد .از طارف

میلیلیتر درصد بهترتیب  ۷ ،8/0و  ۷/0درصد نسابت

دیگر محتوی تاانن کال در گیااه کااهو تحات تیماار

به شاهد افزایش یافته است .از نظر آماری این افزایش

پاراگزانتین افزایش معنی داری در غلظتهاای ۵1 ،01

در غلظت  011میکروگارم بار میلایلیتار پااراگزانتین

و  011میکروگرم بر میلیلیتار باهترتیاب 0۷/۷،08/2و

نسبت به شاهد معنیدار بود .همونین مشخص شد که

 ۵2/۳درصد نسبت به شاهد داشته است.

مقدار آنتوسانین کل در اندام هوایی با افزایش غلظات
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میکروگرم بر گرم وزن تر

b
c

میکروگرم برگرم ورن تر

a

a

a
b

غلظت پاراگزانتین برحسب میکروگرم بر لیتر

b

b

غلظت پاراگزانتین برحسب میکروگرم برمیلی لیتر

b

b

میکروگرم درگرم وزن تر

a
c

غلظت پاراگزانتین برحسب میکروگرم برمیلی لیتر

شکل  :2تغییرات میزان آلکالوئیدها ،آنتوسیانین و تاننها ،تحت تیمار غلظتهای مختلف پاراگزانتین.

نتااایج بدساات آمااده همونااین نشااان داد کااه ترکیااب

به گروه شاهد افزایش معنی دار نشان میدهاد .میازان

پاراگزانتین باعث افزایش معنیداری در تجم قندهای

آمینو اسایدهای آزاد کال تحات تاأثیر پااراگزانتین در

محلول در گیاه کاهو گردیده است .باهطاوری کاه در

غلظت هاای  ۵1 ،01و  011میکروگارم بار میلایلیتار

غلظااات  ۵1 ،01و 011میکروگااارم در میلااایلیتااار

بهترتیاب  ۵/8 ،8/0و  20/2درصاد نسابت باه گاروه

پاراگزانتین بهترتیب  02/۷6 ،1/۷و  2۷/۷درصد نسبت

شاهد افزایش داشت (شکل .)۳

a

میلی گرم در گرم وزن تر

b

b

b

غلطت پاراگزانتین بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

غلطت پاراگزانتین برحسب میکروگرم بر میلی لیتر

شکل  :3تغییرات مقدار کربوهیدرات محلول و آمینو اسیدهای آزاد ،تحت تیمار غلظتهای مختلف پاراگزانتین
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میلی گرم در گرم وزن تر

b

c

c

a

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال سیزدهم ،شماره  ،05تابستان  / 7931صفحات09-۲۶ :

اکسیدانی منجر به تحمل بیشتر به تانش اکسایداتیو در

بحث
مطالعات قبلای تااکنون نشاان داده اسات کاه کاه

گیاهان میشود .اساسا تنش اکسیداتیو یک تنش ثانویه

ترکیب پاراگزانتین به همراه دیگار ترکیباات گرانتینای

معمول در انواع مختلف تنش های محیطی در گیاهاان

مثل کافیین به عنوان یک عامل تنشزای نسابتاً قاوی

است .باا توجاه باه مشااهدات  Candanو همکااران

عمل کرده و جوانهزنای باذر در گیااه کااهو و برخای

( )811۷باالبودن ترکیبات فنلی دلیل عمده بااال باودن

گیاهااان دیگاار همو اون چاااودار و گزانتیااوم را مهااار

فعالیت آنتای اکسایدانی بعیای از عصااره مایباشاد.

مینماید (.)Chou and Waller,1980; Peneva, 2007

شواهد موجاود ارتباا مثبتای باین ترکیباات فنلای و

همونین مشاخص شاده اسات کاه در محایط کشات

قاادرت آنتاایاکساایدانی بساایاری از گیاهااان را نشااان

مصااانوعی ترکیاااب پااااراگزانتین از تکثیااار سااالولی

میدهد .این ترکیبات به عنوان آنتیاکسیدانهای قاوی

پروتوپالستهای جدا شده از گیاه کاهو ممانعات مای

عمل کرده و رادیکاالهاای آزاد خصوصااً گوناههاای

نماید .بنابراین نقش این ترکیب به عنوان یک ترکیاب

فعال اکسیژن را که در شرایط تنش تولید شده و منجر

آللوکمیکااال و تاانش زا بااه اثبااات رساایده اساات

بااه آساایبهای جاادی بااه ساااختار غشاااهای ساالولی و

( .)Sasamoto et al., 20017تنش ایجااد شاده در اثار

آنزی ها و سایر مااکرو مولکولهاای حیااتی مایشاوند

ترکیب پاراگزانتین باه عناوان یاک تانش آللوکمیکاال

حذف مینمایند .تولید گونههای فعال اکسیژن و ایجاد

نوعی تنش زیستی محسوب میشاود .اصاوالً افازایش

تنش اکسیداتیو به دنبال تنشهای آللوکمیکال قابالً در

تراز متابولیتهای ثانویه خصوصاا ترکیباات فناولی و

گیاااه کاااهو تحاات تااأثیر سااایر ترکیبااات دگرآساایب

فالونوئیدها به دنبال تنشهای محیطی فرایندی متداول

هموون کومارین ،گزانتوتوکسین و غیره نیز باه اثباات
رسیده

در گیاهان میباشد.

اسات ( Razavi et al., 2017a; Razavi et al.,

با قرار گرفتن گیاه کاهو در مقابل غلظاتهاای رو

 .)2017bاصوالً انباشتگی ترکیبات فنلای در پاسا باه

به باال پاراگزانتین ،افزایشی در میازان ترکیباات فنلای،

تنش های زیستی و غیرزیستی ،موجب کاهش رشد در

فالونوئیدها و اجزای تشکیل دهنده سیست غیرآنزیمی

خودگیاه میزبان شده و ازطرف دیگر اثارات مهااری و

مشاهده شد .ترکیبات فنلی در سیست دفاع غیرآنزیمی

دگرآسیبی گیاه در قبال گیاهان هادف را نیاز افازایش

در درجااه اول اهمیاات قاارار گرفتنااد پااس از آنهااا

میدهاد .گزارشاات زیاایی مبنای بار افازایش میازان

فالونوئیاادها و تانهااا در درجااه دوم و آلکالوئیاادها و

متابولیااتهاای ثانویااه خصوصااا فنااولهااا در گیاهااان

آنتوسیانینهاا در درجاه ساوم اهمیات قارار گرفتناد.

مختلف به دنبال تانش آللوکمیکاال و دیگار تانشهاا

بررسیهای قبلی نشان داده است که ارقام مختلف کاهو

هموااون خشااکی و شااوری وجااود دارد .اثاارات

بهدلیل داشاتن ترکیباات ماوثره فاراوان کاه عمادتاً از

دگرآسیبی گیاه اکاالیعتوس بار رشاد علافهاای هارز

ترکیبات فنولی و آنتوسیانینی هستند از جمله کرستین،

پیرامون آن وابسته به تجم انواع ترکیبات فنلی در این

کامعفرول ،ایزورامنتین و ...واجد قابلیت آنتی اکسیدانی

گیاه میباشد ( .)EI-Rokiek and Eid, 2009از طارف

دارویی ایان گیااه نیاز

دیگاار گزارشااات حاااکی از آن اساات کااه حیااور

Mampolo et

آللوکمیکالها در عصاره آبی برگهای اکالیعتوس منجر به

 .)al., 2016بار اساس مطالعاات انجاام گرفتاه توساط

افاازایش ترکیبااات فنلاای در گیاااه سااورگوم و لوبیااا

 Sampietroو همکاران ( ،)8116افزایش ظرفیت آنتی

مایگاردد ( .)Djanaguiraman et al., 2005حیاور

قوی بوده و بسیاری از خوا

به دلیل وجود این ترکیبات مایباشاد (
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ترکیبات آللوکمیکال همونین در عصاره آبی برگهای

جلوگیری از هدر رفات آب بافات گیااهی اسات .در

شنبلیله منجر به افزایش متابولیتهای ثانویاه از جملاه

واق تجم ترکیبات آلی و نیز آمینواسیدها میتواند تاا

پلیفنلها ،فالونوئیدها و آلکالوئیدها در گیاهواههاای

حدی بر بهبود سیستمهای مقاومتی گیاهان در شارایط

کاااهو گردیااد ( .)Omezzine et al., 2014گرچااه

تنش موثر باشد ( .)Munns, 2002قندهای محلول نیاز

اطالعااات اناادکی در مااورد ارتبااا آللوکمیکااالهااا و

از محافظت کننده های اسمزی هستند که افزایش آنهاا

متابولیتهای ثانویه در گیاهان وجود دارد اما مطالعات

در تنش هاای دیگار (خشاکی ،سارما و شاوری) نیاز

که قبالً انجام شاده نشاان داد کاه ترکیباات فنلای تاا

گزارش شده است .تحقیقات مختلفای در ایان زمیناه،

حدودی می توانند از آسیبهاای ایجااد شاده توساط

افزایش قندهای محلاول و اسایدهای آمیناه آزاد را در

تنش آللوکمیکالها بکاهند (.)Herrig et al., 2002

گیاهان تحت تنش نشان دادهاند برای مثال ،طبق نتاایج

افزایش میزان آلکالوئیدها نیز میتوان

گزارش شده از نحقیقاتی که بر روی تفاله زیتون انجام

در خصو

پیشنهاداتی مطر کرد .این افازایش مایتواناد نتیجاه

شده مشخص شد ،تفاله حاصل از روغن کشی زیتاون

مستقی تیمار پااراگزانتین و تجما آن در بافاتهاای

با داشتن ترکیبات فنل منب غنی از آللوکمیکالها بوده و

گیاه کاهو باشد .همونین مایتاوان گفات پااراگزانتین

اثرات آللوپاتیک بر گیاهان مجاور دارد .در این تحقیق

میتواند بهعنوان منب نیتروکن در گیااه عمال کارده و

تفاله حاصل از روغن کشی زیتون باعث افزایش میزان

بیوسنتز آلکالوئیدها را تشدید نماید .شاید ه بیوسانتز

قندهای محلول و اسیدهای آمینه آزاد در گیاهوههاای
تحت تیمار گندم شده است

و افزایش تراک آلکالوئیدها نتیجه تنش آللوکمیکاال و

(.)Vafaei et al., 2015

مکانیسمی در جهت مقابله با تنش اکسایداتیو حاصال
از آن باشد.

نتیجهایری نهایی

نتااایج حاصاال از ایاان پااژوهش نشااان داد کااه

بهعنوان نتیجهگیری کلی می توان گفت که ترکیب

پاراگزانتین تأثیر معنیداری بار افازایش میازان تجما

پاراگزانتین که میتواند در تفالههای چاای و قهاوه یاا

کربوهیدرات و آمینو اسیدها در بافت سابز بارگهاای

کاکائو موجود باشد در صورت استفاده به عناوان یاک

گیااه کاهو دارد .در طی تنش ،تجم ترکیبات آلای از

مکماال غااذایی در کاشاات گیاااه کاااهو ،مااواد مااوثره

جمله اسیدهای آمینه و هموناین قنادهای محلاول در

خصوصا ترکیبات فناولی ایان گیااه را افازایش داده و

اندامهای گیاهی مشااهده مایشاود .ایان افازایش باه

نتیجتا خاصیت دارویی این سبزی پر مصارف را ارتقاا

منظاور باااال بااردن فشااار اساامزی در اناادام گیاااهی و

دهد.
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