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تولید سوسپانسیون سلولی از ارقام توتون شرقی ( )Nicotiana tabacumبه منظور تولید
لاین سلولی
Production of Cell Suspensions from Oriental Tobacco (Nicotiana tabacum) Cultivars
for Cell Line Development
سعید سالاریپور ،1قاسم کریمزاده ،*2احمد معینی 2و سعید ترکش
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چکیده
کشت سوسپانسیون سلولی ،تعلیقی از سلولهای در حال رشد و تقسیم سریع میباشد که در محیط مایع کشت میشووند سولولها در
سوسپان سیون سلولی از قدرت تقسیم بسیار بالاتری نسبت به کالوسها برخوردار میباشند این قابلیت سولولها بورای اهودا متنوویی
مانند تولید لاینهای سلولی ،تولید متابولیتهای ثانویه ،بررسی مراحل چرخه سلولی ،افزایش راندمان انتقال ژن و مطالعوات تونشهوای
زیستی و غیرزیستی مورد استفاده قرار میگیرد در این بررسی ،کالوس از بذور نه رقم از توتونهوای شورقی ( )Nicotiana tabacum L
در محیط  MSحاوی هورمونهای  1 mg.l-1 NAAو  1 mg.l-1 Kinetinتهیه گردید سپس میزان و کیفیت رشد در محیطهای مختلف
مورد آزمون قرار گرفت بهترین میزان و کیفیت رشد بورای ارقوا  OR-205 ،OR-209و  PDB 328در محویطکشوت  LSبوا تیمارهوای
هورمونی  3 mg.l-1 NAA ،3 mg.l-1 IAAو  3/1 mg.l-1 Kinetinبهدست آمد اثر انواع محیطهای کشت و ترکیبات مختلوف هورموونی
بر روی سوسپانسیون سلولی حاصل نیز آزمون گردید بهترین رشد مربوط به رقم  OR-209در محیطکشوت  LSموایع بوا هموان تیموار
هورمونی بود در آخر ،سوسپانسیون سلولی تولید شده از نظر سریت رشد با لاین سلولی  TBY-2مقایسوه گردیود کوه مشوابهت بسویار
بالایی نشان داد این نتیجه بیانگر امیدبخش بودن ارقا توتون شرقی برای تولید لاینهای سلولی و بهورهبورداری از آنهوا بورای اهودا
پژوهشی و کاربردی میباشد
واژههای کلیدی :کشت بافت ،توتون شرقی ( ،)Nicotiana tabacumلاین سلولی ،همزمانسازی رشد
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* :نویسنده مسوول
قسمتی از پایاننامه کارشناسیارشد با ینوان القای همزمانسازی سلولی در توتون شرقی ) ،(Nicotiana tabacumدانشكده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
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انجا است هوان و همكاران؛ سوئن و همكاران
) (Suen et al., 2010; 2009کشوت سوسپانسویون سولولی در
گونههای مختلف گیواهی بوه یوك ابوزار مناسوم بورای تحلیول
فیزیولوژی سلولهوای گیواهی ،بواز تولیود پروتوپلاسوت ،تولیود
سلولهای تراریخت و ریختشناسی سلولی تبودیل شوده اسوت
لوهرس و لورز ) (Lührs and Lörz, 1988کشت کالوس جهوت
اسووتفاده در مطالعووه الگوهووای رشوودی و تولیوود ،بووهدلیوول
محوودودیتهایی کووه از نظوور یكنووواختی تولیوود سوولول و نیووز
دسترسی یكنواخت تكتك سلولها به اکسیژن و موواد غوذایی
دارد ،در مقایسووه بووا سوسپانسوویون سوولولی از قابلیووت کمتووری
برخوووردار اسووت لوکمووانول حكوویم و همكوواران (Lukmanul

مقدمه

(Huang et al.,

کشت سوسپانسیون سلولی ،تعلیقی از سلولهای در حال رشود
و تقسیم سریع میباشد که در محیط مایع کشت میشووند و از
انعطا پذیری بیشتری در پاسخ به دستورزیهای آزمایشوگاهی
برخوردارند کشت سوسپانسیونی مطلوب کوه بوهطوور کامول از
سلولهای منفرد تشكیل شده باشد ،بهنودرت حاصول میشوود
بیشتر سوسپانسیونهای سلولی از مخلوطی از تودههای سولولی
و نیز سلولهای منفرد پراکنده تشكیل شدهاند با وجوود ایون از
طریق چندین نسل گزینش و واکشت کردن میتوان یك کشت
سوسپانسیون سلولی متشكل از تكسلولها و تودههای سولولی
کوچك را ایجواد و نگهوداری کورد (خسروشواهلی و بهنامیوان،
 )1330اولین بار کشت سوسپانسیون موفق بر روی چنود نووع
سلول گیاهی توسط کاپلین و اسوتوارد ( Caplin and Steward,
 )1949انجا شد و در پوی آن موویر و همكواران ( Muir et al.,
 )1954و نیكول ) (Nickell, 1956نشوان دادنوود کووه ایوون روش
تقریباً در تما موجودات دیگور میتوانود کواربرد داشوته باشود
تولك و نیكل ( )Tulecke and Nickell, 1959متوجه شدند که
یلاوهبر این که در این سیستم امكان تولید مقدار زیوادی بافوت
سلولی گیاهی وجود دارد ،بیوسنتز متابولیتهای ثانویهای مثول
آلكالوئیدها و استروئیدها نیز در این سیسوتم امكانپوذیر اسوت
کشت سوسپانسیون سلولی یكی از راهكارهای جدید برای تولید
پروتئینهووای نوترکیووم و متابولیتهووای ثانویووه و دارویووی و
مطالعات سیتوژنتیكی در یصور حارور میباشود شویه و دوران؛
براندسما و همكاران (Shih and Doran, 2009; Brandsma et
) .al., 2010در مقایسه با بسیاری از سیستمهای گیاهی کشوت
سوسپانسیون سلولی مزایای بسیاری دارد کوه بوهینووان مثوال
میتوان بوه چرخوه سولولی کوتواه ،یود وابسوتگی بوه شورایط
محیطی مثل آب و هوا ،کیفیت خاک ،فصل ،طول روز و ایمنوی
زیستی بالا مثل ید فرار ژن توسط دانوه گورده و یود امكوان
آلودگی باکتریایی از گیاهان موجود در محیط اشواره کورد زو و
همكواران ( (Xu et al., 2011شورایط کنتورل شوده و اسوتریل
محیطکشت مایع سیسوتم کشوت سوسپانسویون گیواهی را بوه
شیوه مناسبی از تولید تبدیل کرده اسوت هوانو و مكدونالود
( )Huang and McDonald, 2009بهیلاوه اگر پروتئینهوا و یوا
متابولیتهای تولید شده توسط سوسپانسیون سلولی بوه داخول
محیطکشوت ترشوش شووند ،تخلوی آن بسویار سوادهتر انجوا
میگیرد زیرا دیگر نیازی به جموعآوری و تخریوم و یكنواخوت
کووردن سوولولهووا نمیباشوود (شوویه و دوران (2009 ،لوواین
سلولی  TBY-2یكی از معرو ترین لاینهای سولولی مویباشود
که در دنیا تحقیقات گستردهای روی آن انجا شده و یا در حال

(Hakkim et al., 2011

سوسپاسیون سلولی معمولاً با انتقال قطعواتی از کوالوس بوه
یك محیطکشت مایع بوجود میآید این محیطهای کشت بایود
مرتباً توسط یك تكواندهنوده حرکوت داده شووند توا سولولها
هوادهی شوند و از تجمع مواد سومی در یوك نقطوه جلووگیری
شود سلولهای کالوس در نتیجه چرخش مداو محیطکشت به
تدریج از یكدیگر جدا میشوند قابلیوت تشوكیل سوسپانسویون
سلولی در گونهها و جنسهای مختلوف گیاهوان کاملواً متفواوت
میباشد زیرا ساختار دیواره سلولی بهویژه تیغه میوانی سولولها
نقش مهمی در جدا شدن آنها از یكدیگر دارد برای جداسوازی
سوولولهای کووالوس و تشووكیل سوسپانسوویون سوولولی میتوووان
مقداری آنزیم پكتیناز به محویطکشوت افوزود همچنوین بورای
افزایش شكنندگی و تردی کالوس و ایجواد یوك سوسپانسویون
خوب ،از نسبت بالای اکسین بوه سویتوکینین در محویطکشوت
استفاده میشود احسوانپور و امینوی (Ehsanpour and Amini,
) 2003سلولهایی که در محیط مایع از هم جودا شوده و رشود
کردهاند ،توانایی ایجاد یوك گیواه کامول را دارا میباشوند آلوان
) (Allan, 1991سوولولهای واقووع در سوسپاسوویون سوولولی از
قدرت تقسیم بسیار بالاتری نسبت به کالوسها برخوردارنود ،در
واقع سریت بالای تقسیم سولولی و همگنوی و همشوكلی بالوای
سلولها از مشخصات یك سوسپانسیون سلولی مطلوب بهشومار
میروند فیلیپس و همكاران )(Phillips et al., 1995
رشد سریع و بافت خوب کشتهای سلول گیاهی ،میتوانود
یووك جمعیووت سوولولی همشووكل و مناسووم بوورای مطالعووات
بیولوژیكی در گیاهان تولید کند یكی از مهمتورین کاربردهوای
کشوووت سوسپانسووویون سووولولی ،اسوووتفاده از آن در فراینووود
همزمانسوووازی سووولولی و تولیووود لاینهوووای سووولولی اسوووت
همزمانسازی چرخوه سولولی بورای مطالعوه خووال سولولها،
فراینووودهای بیولووووژیكی و شناسوووایی مكانیز هوووای ژنتیكوووی
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جدید ،کنترل چرخه سلولی و دیگور پروسوههای سولولی موورد
استفاده قرار گیرد لی و همكاران ()Lee et al., 2004

تنظیمکننده هر یك از فازهای مختلف چرخه سولولی و تقسویم
سلولی ،اهمیت زیادی دارد لی و همكواران )(Lee et al., 2011
بهطور معموول ،سولولها از طریوق جلووگیری از همانندسوازی
 DNAدر فاز  Sچرخه سلولی همزمانسازی میشوند ایون کوار
با استفاده از روشهای مختلفی از قبیل افزودن موواد شویمیایی
ماننووود هیدروکسووویاوره ،متوترکسوووات و آفیووودیكولین بوووه
محیطکشت سلولها انجا میگیورد روش همزمانسوازی یوك
لاین سلولی گیاهی مانند لاین  BY-2در توتون ،متكوی بور یوك
استراتژی دستگیری و آزادسازی با استفاده از آفیدیكولین و یك
ماده تخریمکننده میكروتوبولهوا بوه نوا پروپیزامیود میباشود
کوماگای -سانو و همكواران ) (Kumagai-Sano et al., 2007بوا
اسووتفاده از یووك فراینوود یكمرحلووهای کووه در آن فقووط از
آفیدیكولین استفاده شود ،میتوان یك جمعیوت سولولی تولیود
کرد که  %03از سلولهای آن در مرحله میتوز قرار دارند اما بوا
روش دو مرحلهای کوه از هور دو مواده بازدارنوده فوو بوهطوور
متوالی استفاده شود ،این یكنواختی به بیش از  %23میرسد
مزیت مهم دیگر کشتهای سلول گیاهی آن است که امكان
اجرای مطالعوات در شورایط کنترلشوده را فوراهم میسوازند و
میتوانند در زمینههای مختلوف تحقیقواتی ازجملوه در بررسوی
بیان ژنها و تحلیل بیوسنتز متابولیتهای ثانویه مورد اسوتفاده
قوورار گیرنوود سووزارینو و همكوواران ()Cesarino et al., 2013
همچنین برخلا سلولهای پستانداران ،خطر بوروز جهشهوای
ژنتیكی در کشتهای سوسپانسویون سولولی در گیاهوان وجوود
ندارد مجمویه مزایا و قابلیتهای مذکور بایث شوده اسوت کوه
کشت سولولی گیواهی بورای سواخت متابولیتهوای شویمیایی

مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی ،ضدعفونی و کشت بذور
بذرهای نه رقم توتون شرقی (( )Nicotiana tabacum L.جدول
 )1که از بانك ژن مرکز تحقیقات توتون ارومیه وابسته به وزارت
صنایع تهیه شده بود ،در آزمایشگاه گروه اصلاح نباتات دانشكده
کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،مورد آزموایش قورار گرفتنود
بذرها ابتدا در صافی چای قرار گرفته و بوهمودت  13sدر الكول
خال غوطهور گردیدند پس از آن بذرها بوهمودت  13 minدر
محلول  %2/1هایپوکلریتسدیم حاوی چند قطره تویین 23قرار
گرفته و در پایان سه مرتبه هر بار بهمدت  13 minبا آب مقطور
استریل شستشو شودند سوپس بوذرها در شورایط اسوتریل بوه
محوویطکشووت ( MSحوواوی  %2سوواکاروز %3/3 ،آگووار ،بوودون
هورمون) موجود در یك بطری شیشهای منتقل شودند و بورای
جوانهزنی ،بهمودت  0توا  13روز در یوك انكوبواتور مناسوم بوا
چرخه نووری  10/3 hشوم/روز و دموای  21  1 Cقورار داده
شدند بعد از جوانهدار شدن ،قطعاتی با سطش تقریبی  1 mm2از
برگهای اولیه جدا و برای کالوسزایی به پتریدیشهای حاوی
محوویط ( MSحوواوی  %3سوواکاروز %3/3 ،آگووار ،بووا دو تیمووار
هورموووونی  2,4-D 1 mg.l-1و  Kinetin 1 mg.l-1و تیموووار
هورمونی  NAA1 mg.l-1و  )Kinetin 1 mg.l-1منتقل گریدند و
بهمدت سه هفته در یك انكوباتور مناسم با شرایط چرخه نوری
و دمای فو الذکر قرار گرفتند

جدول  :1نا گذاری ارقا توتون شرقی مورد استفاده در این تحقیق
Table 1: Nomination of oriental tobacco cultivars used in this study

کد ارقا

ارقا توتون شرقی

Cultivars codes
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

Oriental tobacco cultivars
B12-2
B16-10
B104-1
OR-205
OR-209
SPT 406
PDB 328
Izmir
BS 31

ظاهری سالم و مناسم آن در نظر گرفته شد سپس کالوسها با
استفاده از شاخ وزن تر ،بهصورت آزمایش فاکتوریل با طورح
پایووه کاملوواً تصووادفی در سووه تكوورار توسووط دو نوور افووزار
آمواری  Minitab 16و  SPSS 18موورد ارزیوابی قورار گرفتنود
فاکتورهای در نظر گرفته شده شامل رقم ( 2سطش) ،تیمارهوای

بررسی سرعت و کیفیت رشد کالوسها
کالوسهای تولید شده در محیطهای مختلوف ،بعود از گذشوت
سه هفته از واکشت ،از نظر رن و کیفیت کالوس مورد بررسوی
قرار گرفتند رن ایدهآل برای کالوسها بهصورت طلایی روشون
مایل به سبز و شاخ کیفیوت کوالوس نیوز توردی و وروعیت
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بعد انتقال داده شدند (شكل  )0قابل ذکور اسوت کوه دادههوای
وزن تر توسط روش  Normal Scoreنرمال شده و سپس تجزیه
واریانس بر روی آنها انجا گرفت

هورمونی و محویطکشوت ( 11سوطش) بوود (جودول  )2رقوم و
محیطکشت برتر براساس بالاترین سریت رشد و بهترین کیفیت
کالوس انتخاب گردیدند و برای تولید سوسپانسیون بوه مرحلوه

جدول  :2تیمارهای هورمونی بهکار رفته در کشت کالوس ارقا توتون
Table 2: Hormone treatments used for callus culture in tobacco cultivars

تیمارهای هورمونی جهت رشد کالوس

شماره تیمار
Treatment Number
1

Hormone treatment for callus growth
1.25 mg.l-1 NAA, 1.25 mg.l-1 Kinetin

2

2 mg.l-1 NAA, 2 mg.l-1 Kinetin
-1

3

-1

1.5 mg.l NAA, 1.5 mg.l Kinetin
-1

4

-1

1 mg.l NAA, 1 mg.l BAP
-1

0.2 mg.l 2,4-D

5

1 mg.l-1 NAA, 1 mg.l-1 Kinetin

6

-1

1 mg.l 2,4-D

7
8

-1

-1

9

-1

-1

2 mg.l 2,4-D, 1 mg.l BAP

10

1 mg.l-1 2,4-D, 1 mg.l-1 Kinetin

1 mg.l 2,4-D, 1 mg.l BAP

LS 3 mg.l-1 NAA, 3 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin
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جدول :3

ویتامینهای محیطکشت LS

Table 3: Vitamins of LS culture medium

غلظت

ویتامینها

-1

) (mg.l

-1

) Concentration (mg.l

Vitamins

100
1.25
0.625
0.625

Myo-inositol
Nicotinic acid
Prydoxine HCl
Thiamine HCl

ساکاروز به درون ارلنهوا منتقول و پوس از تنظویم ،pH = 1/3
دهانه آنها با فویل آلومینیومی بسته و پس از اتوکلواو و خنوك
شدن ،کشت انجا گردید در این مرحله پوس از هور  0روز کوه
غلظووت سوسپانسوویونهووا زیوواد شووده و گرانووروی پیوودا کردنوود،
واکشووتهای متوووالی انجووا گرفتووه و بهتوورین رقووم و ترکیووم
هورمونی از نظور سوریت رشود ،کیفیوت ظواهری و یكنوواختی
سوسپانسیون در قالم آزمایش فاکتوریول بور پایوه طورح کاملواً
تصادفی انتخاب گردید
در موورد کالوسهووایی کوه از نظوور وروعیت ظوواهری دارای
کیفیووت مناسووبی بوورای انتقووال بووه محوویط مووایع و تولیوود
سوسپانسیون سلولی نبودند ،کالوسها به محیط جامد حواوی 0
و  0/1 g.l-1آگار و نیز بوه محویطکشوت موایعی کوه در آن پول

انتقال بهترین کالوس/رقم به محیطکشتت متایج جهتت
تولید سوسپانسیون سلولی
در این مرحله ،مقدار  3 gاز کالوس بهدسوت آموده از سوه رقوم
توتون که دارای بهترین کیفیت و بالاترین سریت رشد بودند به
ارلنهووای  213 mlحوواوی  133 mlمحوویطکشووت مووایع LS
لینزمووایر و اسووكوگ )( (Linsmaier and Skoog, 1964دارای
نمكهای  ،MSویتامینهای جدول  ،3ترکیبات هورمونی جدول
 %3 ،2ساکاروز و بدون آگوار) انتقوال داده شودند قسومت سور
ارلنها توسط دو لایه فویل آلومینیومی استریل بسته و بهمودت
 3هفته بر روی شیكر دورانوی بوا سوریت  133 rpmقورار داده
شوودند (شووكل  )1قابوول ذکوور اسووت کووه بوورای آمووادهسووازی
محیطکشت ابتدا محیطکشت  LSحاوی ترکیبوات هورموونی و
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آب آن توسط پمپ خلاء تخلیه گردید از توده سلولی موجود به
میزان  1 gبرداشته و درون ارلنهای حاوی  13 mlمحیطکشت
تازه ریخته و درب ارلنها بوا فویول آلومینیوومی بسوته شود در
نهایت ارلنها بر روی شیكر انكوباتور با هموان سوریت و دموای
قبلی قرار گرفتند در هر بار واکشوت کوردن ،توا حود امكوان از
انتقال ذرات درشت کالوس ایجاد شوده در سوسپانسویون قبلوی
به محیط جدید خودداری گردید

کاغذی جهت استقرار کالوس و جلوگیری از تماس مسوتقیم آن
با محیط مایع تعبیه شده بود ،منتقل شدند
واکشت کردن سوسپانسیون سلولی
سوسپانسیونهای رشد کرده و مطمئن از نظور کیفیوت و یود
آلودگی باکتریایی و قارچی ،انتخاب و به زیر هود لامینار منتقول
شدند سپس ارلنهوای حواوی سوسپانسویون درون یوك قیوف
بوخنر دارای کاغذ صافی یا نایلون مش اسوتریل ریختوه شوده و

شكل  :1قطعات سوسپانسیون سلولی توتون منتقل شده به محیط مایع درون ارلن ( )aو بر روی شیكر ()b
)Fig. 1: Sample suspension cells transferred to liquid medium within erlen (a) and on the shaker (b

)Suspension fresh weight (g

وزن تر سوسپانسيون ()g

تیمارهای هورمونی (جدول )2
)Hormone treatments (table 4

شكل  :2میزان رشد سوسپانسیون سلولی توتون شرقی  13( OR-209روز پس از واکشت)
)Fig. 2: The growth rate of oriental tobacco OR-209 cell suspension (10 d after subculture

نمونههایی که سیاه شده و شكل نامناسبی داشتند ،حذ شوده
و نمونههای مناسم با روش تووزین مواده تور شناسوایی و ثبوت
شدند برای ایون کوار سوسپانسویون موجوود در ارلنهوا بعود از
گذراندن از صافی کاغذی و حذ محیط مایع وزن گردیود و بوا
توجه به دادههای وزنی بهدسوت آموده ،بهتورین رقوم و محویط

ارزیابی کیفیت و سترعت رشتد سوسپانستیون ستلولی
توتون رقم  OR-209با تیمارهای هورمونی مختلف
حدود  13روز پوس از واکشوت سوسپانسویون سولولی رقوم
 OR-209توتون شرقی در محیطهوای مختلوف بوا پونج تكورار،
ارزیابیهووای ظوواهری صووورت گرفووت و نمونووههای آلوووده و
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مایع وزن نموده و از دادههای وزنی بهدست آمده نمودار سریت
رشد برای هور دو نووع سوسپانسویون رسوم گردیود (شوكل )3
آزمون نرمالیته بور روی دادههوای حاصول از وزن تور کالوسهوا
توسط نر افزار  Minitab 16انجا گرفت و نتایج نشوان داد کوه
دادههای بهدست آمده نرمال نیستند نرموال کوردن دادههوا بوا
اسووتفاده از تووابع  Normal Scoreانجووا شوود سووپس تجزیووه
واریانس بر روی دادههوا براسواس آزموایش فاکتوریول در قالوم
طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تكرار انجا گرفت (جدول )1

کشت از نظور کیفیوت و کمیوت تولیود سوسپانسویون انتخواب
گردید (شكل )2
ارزیابی سرعت رشد سوسپانسیون سلولی رقتم OR-209
و مقایسه آن با لاین سلولی TBY-2

بهمدت  12روز پوس از واکشوت کوردن سوسپانسویون سولولی
توتون شرقی رقم  OR-209و لاین سولولی  TBY-2در بهتورین
محیطکشت ،هر دو روز یك بوار سوسپانسویون موجوود در سوه
یدد ارلن را بعد از گذراندن از صوافی کاغوذی و حوذ محویط

)Cell suspension growth rate (g d-1

سرعت رشد سوسپانسيون ()g d-1

زمان بعد از واکشت (روز)
)Time after re-culture (d

شكل  :3نمودار مقایسه سرعت رشد سوسپانسیون سلولی توتون شرقی رقم ( OR-209خط ممتد با یلامت مثلث) با لاین سلولی

TBY-

( 2نقطهچین با یلامت مستطیل)
Fig. 3: Diagram for comparing the growth rate of oriental tobacco OR-209 cell suspension (solid line with triangle
)symbol) with TBY-2 cell line (dotted line with rectangular symbol

محیطهای جامد با میزان آگار  0و  0/1 g.l-1و نیوز از محویط-
کشت مایع بههمراه پل کاغذ صافی برای رقمهای برتر استفاده
گردید نتایج حاصول از مقدار کوم آگوار ( )0 g.l-1و پول کاغوذ
صافی هر دو از نظر ظاهری مناسمتور بووده ولوی کالوسهوای
تولید شده روی پل کاغذی دارای کیفیت بالاتری (رنو سوبز
روشن و تردی) بودند و برای تولید سوسپانسیون مورد استفاده
قرار گرفتند (شكل  )0تنووع در میوزان کوالوسزایی در ارقوا
مورد استفاده را میتووان ناشوی از وابسوتگی پاسوخ ارقوا بوه
ژنوتیپ گیاه اصلی و تأثیر ژنوتیپ گیاه در تعیین غلظت بهینوه
ترکیبات مورد استفاده در محیطکشوت دانسوت در مطالعوات
دیگری نیز گزارش شده است کوه غلظوت بهینوه هورمونهوا و
ترکیبات محیطکشت برای القای کالوس بوه یوامول متعوددی
ازجمله ژنوتیپ گیاه اصلی ،منشأ تهیه ریزنمونوه و ویژگیهوای
رقم مورد استفاده بستگی دارد ماتور و همكواران (Mathur et

نتایج و بحث
اندازهگیری میزان کالوسزایی ژنوتیپها در محیطهتای
کشت مختلف
بین تیمارهای هورمونی و رقمها تفواوت بسویار معنویداری در
سطش احتمال  %3/1از نظر میوزان کوالوسزایی مشواهده شود
همچنین بهیلت معنیدار بودن اثر متقابل هورمون در ژنوتیپ،
مقایسه میانگین بین اثرات ساده انجا نشد مقایسوه میوانگین
بین اثرات متقابل انجا گرفت و نتوایج آن در دو شوكل  2و 1
نشان داده شده است براساس نتایج مقایسه میانگینها که بوه
روش دانكن بر روی دادههای نرمال شده انجوا پوذیرفت ،سوه
رقم توتون شرقی  OR-209 ،OR-205و  PDB 328در محویط
شماره ( 11جدول  )2دارای بیشترین میوزان و کیفیوت رشود
بودند ،ولی از نظر ظاهری دارای کیفیت مناسبی جهت انتقوال
به محیط مایع برای تولیود سوسپانسویون نبودنود بوه هموین
منظووور ،جهووت تولیوود کالوسهووای بووا کیفیووت مناسوومتوور ،از

)al., 2013
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OR-209  میزان و نوع هورمونهای بهکار رفته جهت بهبود رشد سوسپانسیون سلولی توتون شرقی:2 جدول
Table 4: Amount and kind of hormones used for improving the growth of oriental tobacco OR-209
suspension cell

شماره محیط کشت

تیمارهای هورمونی جهت رشد سوسپاسیون سلولی

Medium Number

Hormone treatments for cell suspension growth

1

2 mg.l-1 NAA, 2 mg.l-1 IAA, 0.5 mg.l-1 Kinetin

2

1 mg.l-1 NAA, 1 mg.l-1 IAA, 0.5 mg.l-1 Kinetin

3

1 mg.l-1 NAA, 1 mg.l-1 IAA, 0.5 mg.l-1 BAP

4

1 mg.l-1 NAA, 1 mg.l-1 IAA, 1 mg.l-1 BAP

5

2 mg.l-1 NAA, 0.5 mg.l-1 Kinetin

6

1 mg.l-1 NAA, 0.5 mg.l-1 Kinetin

7

2 mg.l-1 NAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

8

1 mg.l-1 NAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

9

2 mg.l-1 2,4-D, 0.5 mg.l-1 Kinetin

10

1 mg.l-1 2,4-D, 0.5 mg.l-1 Kinetin

11

1 mg.l-1 2,4-D, 0.5 mg.l-1 BAP

12

1 mg.l-1 2,4-D, 1 mg.l-1 BAP

13

2 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

14

1 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

15

2 mg.l-1 NAA, 2 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

16

1 mg.l-1 NAA, 1 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

17

3 mg.l-1 NAA, 3 mg.l-1 IAA, 0.1 mg.l-1 Kinetin

18

0.1 mg.l-1 Kinetin

 تجزیه واریانس وزن تر کالوسهای رقمهای توتون شرقی:1 جدول
Table 5: Analysis of variance for the fresh weight of calli produced by the oriental tobacco cultivars

منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات

Source of variation

Degree of freedom

Mean squares

هورمون

10

10.678***

8

4.726***

80

1.616***

198

0.053

Hormone

رقم
Cultivar

رقم × هورمون
Hormone × Cultivar
خطا
Error

% رریم تغییرات

7.71

CV%
***
Highly significant at 0.1% probability level

3/1 ***اختلا بسیار معنی دار در سطش احتمال
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اندازهگیری میزان رشتد سوسپانستیونهای منتخت

این حال ،از تیمارهای هورموونی مختلفوی (جودول  )2اسوتفاده
گردید تا اثر آنها بر کوالوسزایی نیوز بررسوی گوردد تیمارهوای
شماره  10 ،11و ( 10جدول  )2موجم دستیابی بوه بیشوترین
میووزان رشوود شوودند (شووكل  )2مشوواهده سوولولها در زیوور
میكروسووكو الیمپوووس  BX50نشووان داد کووه تفوواوت بووین
سلولهای تیمار شده با هورمونهای مختلف از جهوت ظواهری
قابل توجه بود ،به گونهای که سلولهای تیمار شده توسط 2,4-
 Dغالباً به شكل کروی و کوچك ،ولوی سولولهای تیموار شوده
توسط  NAAو  IAAغالباً به شكل کشیده بودند (شكل )0

در

محیطهای کشت مختلف
ده روز پس از انتقال  3رقم برتر توتون شرقی بوه محویط موایع،
رقم  OR-205رشد نكرده و سیاه شد ولوی دو رقوم  OR-209و
 PDB 328سوسپانسیون تشكیل دادند سریت رشد رقم PDB
 328نسبتاً خوب بود ،ولی یكنواختی و رن مناسوبی نداشوته و
تیوره میشوود تكووههای کوالوس نیووز درون آن تشووكیل شووده و
سوسپانسیون یكنواخت و مناسبی ایجاد نكرد درحالیکوه رقوم
 OR-209سوسپانسیون یكنواختتر و بهتری را ایجواد کورد بوا

شكل  :0سلولهای توتون  OR-209کروی شكل تحت تأثیر  )a( 2,4-Dو سلولهای توتون کشیده تحت تأثیر  NAAو ،)b( IAA
خطوط مقیاس= 03 m
Fig. 7: Spherical-shaped OR-209 tobacco cells as affected by 2,4-D (a) and oblong-shaped OR-209 tobacco cells as
affected by IAA and NAA. Scale bars = 60 m

 ،OR-209شباهت بالوایی از نظور سوریت و الگووی رشود بوین
سوسپانسیون سلولی حاصل از این لاین با لاین  TBY-2مشاهده
شد نتایج بهدست آمده ،نشواندهنده قابلیوت بالوای لواین OR-
 209جهت همزمانسازی سیكل سلولی و تولید لواین سولولی و
بهرهبوورداری از آن در تحقیقووات میباشوود مسوولماً تولیوود لوواین
سلولی با منشأ داخلی و جایگزینی آن در تحقیقوات مورتبط بوه
جای لاینهای سلولی پرهزینه و کمیاب خارجی ،میتواند نقوش
مهمی در کواهش هزینوههای تحقیقوات و توسوعه فناوریهوای
سلولی داشته باشد همچنین بوا بهینهسوازی و استانداردسوازی
لاینهای سلولی که قابلیت آنها در این تحقیق به اثبات رسید،
امكان تجاریسازی ،صدور و یرره آن بهینوان لاینهای سلولی
باکیفیت جهت استفاده در مطالعات بینالمللی نیز وجود خواهد
داشت

مقایسه سرعت رشد سوسپانسیون سلولی رقتم OR-209
با لاین سلولی TBY-2

با بررسیهایی که بهمنظور مقایسه سریت رشود سوسپانسویون
سلولی رقم  OR-209با لاین سلولی  TBY-2انجا شد ،مشخ
گردید که سوسپانسیون تولید شده توسط توتوون شورقی (رقوم
 )OR-209دارای سریت و الگوی رشدی مشابه با لواین سولولی
 TBY-2بود همچنین ،هر دو سوسپانسویون در روز نهوم دارای
بیشترین سریت رشد (اوج تقسیم) بودنود رشود لواین سولولی
 TBY-2در روز دهم تقریباً متوقف شده و میزان سوسپانسویون
ثابت میماند ،ولی رشد سوسپانسیون  OR-209در روز دوازدهم
به ثبات رسید
نتیجهگیری نهایی
کشت سوسپانسیون سلولی  TBY-2بهینوان یكوی از مهمتورین
ابزارهای تحقیقاتی در زمینههای مختلف ازجملوه در شناسوایی
ساز و کار اثرگذاری ترکیبات مختلف سلولی بهشمار میرود در
این تحقیق با تولید سوسپانسیون سلولی از رقوم توتوون شورقی

سپاسگزاری
نگارندگان مراتم تشوكر و قودردانی خوود را از دانشوگاه تربیوت
مدرس بهخاطر حمایت مالی از این پژوهش ابراز میدارند
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1 ارقام توتون شرقی کشت شده براساس جدول
Oriental tobacco cultivars according to table 1

1 جدول

)2 ) در شش نوع محیطکشت هورمونی مختلف (جدول1  میزان رشد کالوس نه رقم توتون شرقی (جدول:2 شكل
Fig. 4: Growth rate of the calli produced by nine oriental tobacco cultivars (Table 1) in six different hormonal media
(Table 4)
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Calli weight at three weeks after re-culture (g)

)g( وزن کالوسها سه هفته بعد از واکشت

... تولید سوسپانسیون سلولی از ارقام توتون شرقی

1 ارقام توتون شرقی کشت شده براساس جدول
Oriental tobacco cultivars according to table 1

1 جدول

)2 ) در پنج نوع محیطکشت هورمونی مختلف (جدول1  میزان رشد کالوس نه رقم توتون شرقی (جدول:1 شكل
Fig. 5: Growth rate of the calli produced by nine oriental tobacco cultivars (Table 1) in five different hormonal media
(Table 4)
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شكل  :0نمونههای کشت شده از توتون رقم  OR-209بعداز سه هفته ( ،)aنمونه از بین رفته ( ،)bکشت سه هفتهای از رقم  OR-209بر
روی پل کاغذ صافی در محیط بدون آگار ( ،)cکشتهای اولیه حاصل نمونه برگی در پتریدیش ()d
Fig. 6: Cultured samples of tobacco OR-209 cultivar after three weeks (a), off type samples (b), 3-week cultured OR)209 on paper bridge in agar-less medium (c) and the initial cultures from leaf explants (d

منابع:
جهت مطالعه منابع به صفحههای  2-1متن انگلیسی مراجعه شود

11

