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 چکیده
باشد. این می Caryophyllaceae و از خانواده بومی اروپای مرکزی و جنوبی گیاه (L. Saponaria officinalis) غاسول صابونی     

های پزشکی، کشاورزی و کاربردهای متعددی در حوزه غاسول صابونی. آیدحساب میگیاه مهم و کمیاب در ایران بهعنوان به گیاه

گیرد. کشت بافت یکی از درمانی مورد استفاده قرار میترکیبات فعال زیستی این گیاه است که در شیمیساپونین یکی از  بهداشت دارد.

ریبوزوم و سمیت  ایزوفرم دارد که در مهار ترجمه 10 ساپونین .شود استفاده میثره ؤم هبرای تولید ماداست که های تکثیر این گیاه راه

در کالوس گیاه  SO6 ،منظور بررسی حضور پروتئیندر این تحقیق، به باشد.می SO6نین های ساپویکی از ایزوفرم سلولی متفاوتند.

های رشدی و عوامل محیطی، در شرایط هکنند های مختلف تنظیمغلظتمانند ی یوسیله متغیرهاکشت بافت این گیاه به ،غاسول صابونی

انجام استخراج پروتئین از این گیاه ز بودن کشت بافت این گیاه، آمیپس از موفقیت ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.درون شیشه

گیری شد. و میزان پروتئین از طریق روش االیزا اندازهیید أتبالت، با استفاده از روش وسترن در کالوس SO6 ،حضور پروتئینو  شد

صابونی زنی بوده و کالوس حاصل از ریشه گیاه غاسولداد که بذر گیاه با استفاده از تیمار مناسب قادر به جوانهنشان ها آزمایش هنتیج

  . شترا دا SO6بیشترین میزان پروتئین 

 

 کالوس ،صابونيغاسول ،های رشدیکنندهتنظيم ،SO6پروتئين  های کليدی:واژه

 

 مقدمه
 ویک گیاه خودرو  غاسول رومیغاسول صابونی یا گیاه 
 این گیاه(. 2011ccicpHleH ,)باشد میها  میخک  از گونه

-پرچین زیرهای سرد و در ارتفاعات کم یا متوسط در مکان

 Lokker and) رویدها میهای جادهو در امتداد شانه ها

Cavers, 1995) . در ایران در مناطق معتدل و مرطوب

روید. این گیاه ها میودخانهها و رکنار جاده خزری، در
 در گذشته از ریشه باشد.و سمی می ضخیم ای دارای ریشه

رو به آن  از این کردند.برای تولید صابون استفاده می آن
های آن دارای ماده ساپونینی برگ زیرا ،گویند صابونی می

 (.,Linke 2009) کند است و مانند صابون در آب کف می
شده توسط این ترکیبات فعال زیستی تولیدساپونین یکی از 
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گلیکوزیدی با وزن مولکولی زیاد است ، ساپونین. گیاه است
طور عمده توسط گیاهان، برخی از موجودات دریایی و که به

شود و کاربردهای متعددی در حوزه حشرات تولید می
 )تولید سم( و بهداشت )شیمی درمانی(، کشاورزی پزشکی

-ترکیبات ساپونینی به کننده( دارد.ه و پاک)تولید مواد شویند

ها از گذشته مورد در سالمت انسان علت اهمیت فراوانشان
 ،باشدساپونین دارای ساختارهای متعددی می اند.توجه بوده

 C-27،تریپنوئید است نوع استروئیدال که یک تتراسیلیک تری

 که هر دو ،باشدمی C-30 ،تریپنوئیدتری و نوع پنتاسیلیک 
و یک ناحیه بیوسنتزی  سهیک اتصال گلیکوزیدال در کربن 

 دناسید و واحدهای ایزوپرن دارمتداول از طریق موالونیک
(2009 Linke, ساپونین .)و ایزومر  داردایزومر  10SO6  آن

به  SO6 ،تر است. پروتئین ساپونیناز سایر ایزومرها سمی
تعلق دارد که کننده ریبوزوم های غیرفعالپروتئین خانواده
هستند که   های سمی با ماهیت پروتئینیای از آنزیمخانواده

-ها و دیگر اندامها با اخالل در کار ریبوزومدر یوکاریوت

ه و ها وقفه ایجاد کردهای سیتوپالسمی در تولید پروتئین
باعث شکستن پیوند بین آدنین و قند ریبوز شده و از ادامه 

و در نهایت موجب مرگ  کنندمیترجمه پروتئین جلوگیری 
عنوان ها به(. ساپونینPuri et al., 2012) شوندسلول می

 کننده ریبوزومی، که پروتئینهای غیر فعالمثالی از پروتئین
SO6 ها است منجر به نابودی این دسته از پروتئین وهم جز

(. از آنجایی Barbieri et al., 1997) شوندکامل ریبوزوم می
بات بسیار پایدار بوده و فعالیت آنزیمی قوی از که این ترکی

ها از طریق دهند توانایی از بین بردن سلولخود نشان می
عنوان یک همچنین به ،ها را دارنداختالل در سنتز پروتئین

(. Stirpe, 2004) شودقوی استفاده می یترکیب ضد سرطان
ده کننهای غیرفعالمثالی از پروتئین عنوان ها بهساپونین

صابونی های مختلف گیاه غاسولریبوزومی، از بافت
دو ترکیب  (.Carzaniga et al., 1994) اندجداسازی شده

 Bو  A ،های ساپوناریوزیدنام ترپنوئید ساپونین عمده بهتری
صابونی جداسازی از غاسول( 1998) و همکاران Jia توسط

در صورت انجام کشت بافت گیاه غاسول صابونی  .است شده
-های تولید شده میدر کالوس SO6حضور پروتئین تأیید و 

های بعدی استفاده کرد و توان از پروتئین حاصل در پژوهش
 خواص ضد سرطانی آن را مورد بررسی قرار داد.

 یرو( 2009) و همکاران Fatimaکه  یامطالعه یدر ط
گزارش کردند که  ،نجام دادندکشت بافت گل انگشتانه ا

گر ید یهازنمونهیسه با ریاه در مقاین گیا یبرگ یهانمونه
-داشتند و به یشتریب یدهکالوس و لیپوکوتیساقه، ه مانند

روند. در یشمار مبه ییمنظور باززاآل بهدهیک منبع ایعنوان 
شده، اثر نوع محیط کشت بر درصد باززایی بررسی انجام

 پنج درصدهای هوایی از کالوس در سطح احتمال اندام
درصد  B5به محیط  نسبت MSدار بود و محیط کشت معنی

فاکتورهای  خود اختصاص داد.باززایی بیشتری را به
عنوان های رشد بهکنندهشیمیایی، مواد معدنی و تنظیم

در  .ثرندؤمتمایززایی و رشد گیاه  بر روی مهمترین عوامل
-منظور افزایش میزان جنین جیبرلیک اسید بهای اثر  مطالعه

زایی سوماتیکی در رازیانه مورد بررسی قرار گرفت. این 
نمونه های جنینی را افزایش داد و ریزهورمون میزان نمونه

 زایی معرفی عنوان ریزنمونه موفق در کالوس هیپوکوتیل به
دارای  صابونیغاسول(. بذر Sarkheil et al., 2009)شد 
  زنی در آن بسیار مشکل است.جوانهو  باشدسخت می هپوست

-بافت بذر گیاه غاسولدر این پژوهش از طریق کشت

مقدار در کالوس بررسی و  SO6صابونی، حضور پروتئین 
آمیز بودن کشت بافت این با موفقیت گیری شد.آن اندازه

حضور پروتئین مورد نظر در یید أتگیری و گیاه و اندازه
در تحقیقات بعدی  که شدآن جداسازی پروتئین کالوس، 

های بافت گیاهی یکی از راهگیرد. کشتمورد استفاده قرار
تاکنون البته گیاهان در شرایط آزمایشگاهی است.  تکثیر

های موجود در در ایران کشت بافت و بررسی پروتئین
بود و این تحقیق  انجام نشدهصابونی کالوس گیاه غاسول

تواند راهگشای کشت بافت گیاه مورد یدر نوع خود م
گیری نظر، استحصال پروتئین ساپونین از کالوس و اندازه

میزان پروتئین باشد. کشت بافت گیاه در شرایط درون 
های وسیله متغیرهای مختلف ازجمله غلظتای بهشیشه

کننده رشد و عوامل محیطی مورد بررسی مختلف تنظیم
 گرفت. قرار
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 هامواد و روش
بذر  صابونیای گیاه غاسولشیشهمنظور کشت درونبه

-هورمون .شدپاکان بذر اصفهان تهیه سسه ؤماز  مورد نیاز

 کننده رشد حساستنظیمکه اسید جیبرلیکهای گیاهی شامل 
 استفاده شد. بذرهازنی بهتر منظور جوانهبه، به حرارت است

های نسبت به اکسین D-4,2 های مصنوعی ماننداکسین
میزان کمتری فعالیت بیشتری دارند و به IAAطبیعی مانند 

با  D-4,2گیرند. در این پژوهش از مورد استفاده قرار می
گرم در لیتر  غلظت های نیم، یک، یک و نیم و دو میلی

-برای تحریک رشد و نمو به اغلبها سیتوکنیناستفاده شد. 

یک و  ،یک، نیمهای  نیز در غلظت NAAاز . روندکار می
 MSمحیط کشت از  شد.گرم در لیتر استفادهمیلی دو نیم و

(Murashige & Skoog, 1962)  .کلیه مواد استفاده شد
 بود.مورد استفاده محصول شرکت دوچفا 

 
 عفوني بذرضدو زني سايش پوسته بذر برای جوانه

است که طی آن و در شرایط مناسب یندی افرزنی جوانه
در بذرهای دارای قوه نامیه فاقد محیطی، رویان موجود 

گیاهان  بذر بیشترشود، اما خواب، به یک گیاهچه تبدیل می
-باشد، بذر گیاه غاسولدر شرایط طبیعی دارای خواب می

باشد. برای بررسی صابونی دارای پوسته خارجی سخت می
در  .انجام شد زنی بذرهااین موضوع آزمایشی برای جوانه

-بذر از کاغذ سمباده برای خراش مرحله اول قبل از کشت

دهی کشت شدند. برای انجام در بار دوم بدون خراشو دادن 
دست آوردن هب ،دور از هرگونه آلودگی یک کشت موفق و به

 ،ناپذیر است امری اجتنابثر ؤمکننده ترکیب ضدعفونی
. بذرها شدبررسی سازیسترونمنظور تیمارهای مختلف  بدین

چند  ،قرار گرفتندم یپوکلرید سدیدهی در هپس از خراش
شد و پس از آن روی یک مرتبه به آرامی ظرف تکان داده

بذرها از صافی رد شد و سه مرتبه  ،شدبشر، صافی قرار داده
داده شده  سپس بذرهای خراش ،ندبا آب مقطر شستشو شد

 یاهای محتوزنی، به شیشهمنظور تحریک جوانهبه سترونو 
 . ندام انتقال یافت پی پی 500 اسیدکجیبرلی

زنی در برای جوانهو شده بذرهای ضدعفونی و آبکشی

-روی کاغذ صافی واتمن مرطوب بر سترونهای دیشپتری

 عشروشدند که پس از چهار هفته شده با آب مقطر قرار داده
در  استفادههای آنها قابلیت و ریزنمونه ی کردندزن جوانهبه 

زنی، مراحل جوانه کردن طی. پس از داشتندمحیط کشت را 
های مختلف گیاهچه در محیط منظور القاء کالوس اندامبه

کننده حاوی تنظیم MSای بر روی محیط کشت شیشهدرون
منظور القاء کالوس به .کشت شدند NAAو  D- 4,2،رشد
 16گراد،  درجه سانتی 22های کشت شده در دمای نمونه

در این  .ار گرفتندساعت تاریکی قر هشتساعت روشنایی و 
مرحله از ریزنمونه برگ و ریشه و هیپوکوتیل استفاده شد. 

 بذرهازنی های حاصل از جوانهپس از چهار هفته گیاهچه
ها واکشت نمونه. پس از محیط کشت انتقال داده شد به

قطعات کوچکتر تقسیم شد  های تشکیل شده دوباره بهکالوس
میزان  و سوسپانسیون قرار گرفتند. MS ،و در محیط کشت

گیری شد. هفته اندازه 10و 7، 5ها پس از طی رشد کالوس
 30روز تشکیل کالوس شروع شد که پس از  10پس از 

-سانتی یک و نیمقطر طور میانگین بهها بهروز اندازه کالوس

 متر رسید.
 

 گيری از کالوس عصاره
دارویی افزون بر های گیاهان استخراج پروتئین از بافت

فنلی ها با مشکل مواد پلیوجود مقادیر باالی کربوهیدرات
-نیز روبروست که بر کیفیت پروتئین استخراجی اثر منفی می

های استخراج که این مواد را به گذارد. بنابراین، روش
های حداقل برساند بسیار مطلوب هستند. استفاده از کیت

تواند روش مناسب میتجاری پرهزینه است و استفاده از 
های جویی در هزینهعالوه بر کیفیت باالتر، باعث صرفه

در این پژوهش استخراج پروتئین بر اساس  تحقیقاتی شود.
 (.  (Guy, 1992روش گای انجام شد

بررسی کمیت و کیفیت پروتئین استخراج شده از بافت 
 -1منظور از سه روش  گیاهی اهمیت زیادی دارد. بدین

 -3 و االیزا -SDS-PAGE ،2 ،ز روی ژلالکتروفور
آمید آکریلاز الکتروفورز ژل پلی د.شبالت استفاده وسترن

شده و تعیین وزن مولکولی بررسی پروتئین بیان منظور به
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شده شد. با توجه به اینکه پروتئین بیان ها،استفادهپروتئین
 12ژل  رو از ایندالتون وزن داشت، کیلو 25در حدود 

از آزمون االیزا درنهایت  .مورد استفاده قرار گرفت درصد
موجود در عصاره  SO6گیری میزان پروتئین برای اندازه

حضور یید أتگذاری وسترن برای از روش لکه، کالوس
برای تعیین غلظت پروتئین و در کالوس  SO6پروتئین 

های حاصل از مرحله قبل از روش موجود در محلول
  شد.برادفورد استفاده

 
  نتایج

در  ،صابونیزنی بذرهای غاسولبرای بررسی جوانه
دهی کشت شدند که مرحله اول بذرها بدون خراش

از  مرحله بعددر  ؛نشد و بذری جوانه نزدپاسخی داده
بردن از بین منظور بهدادن بذر کاغذ سمباده برای خراش

شد که پاسخ مثبت بود و تیمار خواب فیزیکی استفاده
کاغذ سمباده قرار ثیر أتکه تحت  بذرهاییدهی در خراش
تیمار . داشترا درپی بذرها زنی بود جوانهگرفته

از صفر  را غاسول صابونی زنی بذرجوانه ،دهی خراش
دهنده آن است که درصد رساند که نشان 33درصد به 

صابونی، وجود علت اصلی خواب بذر در گیاه غاسول
در آزمایشی  .باشدکی میاز نوع فیزی و پوسته سخت بذر

دهی ولی زمان بیشتری در بدون خراش بذرهادیگر 
 95زنی آنها به سدیم تیمار شدند که جوانه دهیپوکلری

-در پتری بذرهازنی منظور جوانهبه درصد افزایش یافت.

 شدند.کشت  مرطوب و روی کاغذ صافی سترون دیش
 

 زايي تعيين درصد کالوس
های مختلف زنی، اندامپس از طی مراحل جوانه
 ،ای بر روی محیط کشتگیاهچه در محیط درون شیشه

MS های مختلف گیاهچه کشت شدند. نتایج کشت اندام
-نشان داد که بیشترین درصد کالوس MSدر محیط کشت 

 1بود. این نتایج در جدول نمونه ریشه زایی متعلق به ریز
است.نشان داده شده

 های مختلفندامزايي ادرصد کالوس -1 جدول

 MSدر محيط کشت 

 ييزادرصد کالوس ريزنمونهنوع 

 100 یشهر

 85 ساقه

 30 یپوکوتیله

 
 ها گیری میزان رشد کالوساندازه

بعد  ،تا هفته پنجم بسیار کند بودها میزان رشد کالوس
پس  ،متر رسیدها به نیم سانتیاز هفته پنجم اندازه کالوس

متر افزایش یافت و در پایان از هفته هفتم به یک سانتی
بیشترین  افزایش یافت.متر ونیم سانتییکبه هفته دهم، 

های حاصل از حجم رشد در کالوس متعلق به ریزنمونه
 ریشه بود.

 
 کميت و کيفيت پروتئين استخراج شده

برررای تعیررین غلظررت پررروتئین اسررتخراج شررده از    
دفورد های گیاه، از روش براسوسپانسیون سلولی ریزنمونه

های اسرتخراجی  بررسی کمی و کیفی پروتئین. استفاده شد
نتایج حاصل از بررسری   شد.انجام  SDS-PAGEروش به

نشران   1های اسرتخراجی در شرکل   کمی و کیفی پروتئین
شرده  استخراج SO6است و فلش نمونه پروتئین داده شده

 3دهرد. همچنرین در چاهرک شرماره     از گیاه را نشان می
نشران   E.coliبیان شرده در براکتری    SO6ن نمونه پروتئی

( 2017) و همکاران Abdollahiداده شده که در پژوهش 
 است.دست آمدهبه

گذاری از روش لکهاستخراجی ید پروتئین أیبرای ت
بادی ضد در این روش از آنتی ،دشبالت استفاده وسترن

نشان  2نتایج در شکل  شد.برچسب هیستیدین استفاده
پروتئین  3است. باند حاصل در چاهک شماره شده داده

 کند.استخراجی را تأیید می
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  SO6نمونه پروتئين  -3 ،مارکر پروتئيني -2 ،استخراج شده SO6نمونه پروتئين گياهي  -SDS-PAGE، 1الکتروفورز روی ژل  -1شکل 

 .IPTGبدون القاگر  E. coliشاهد، بيان در  -4 ،بيان شده در باکتری 

 

 
 نمونه عصاره سلولي   -3 ،مارکر پروتئيني -2 ،نمونه شاهد -1گذاری وسترن.  لکه -2شکل 

 

در عصاره کالوس  SO6 پروتئین گیری مقداربرای اندازه
های مورد استفاده برای د، کالوسشاز روش االیزا استفاده

با غلظت  D-2،4گیری تحت تیمار هورمونی عصاره
ppm500 ند. غلظت پروتئین موجود برحسب قرار گرفته بود

است. رقت شدهنشان داده  2نوع کالوس در جدول شماره 
 .استنشان داده شده 3سم در غلظت پروتئین نیز در شکل 

 

 نتيجه آزمون االيزا -2 جدول

 نوع نمونه عصاره کالوس (ليتر لييمگرم بر  ميلي) غلظت
 برگ 448/0
 ریشه 458/0

 کنترل + 665/3

 _کنترل  135/0
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 ليتر(  گرم بر ميلي)ميلي رقت سم در غلظت پروتئين -3شکل 

 
  بحث

بافت ابزاری مهم در مطالعات پایه و دارای کشت
کاربردهای تجاری است. امروزه بسیاری از گیاهان در سطح 

کشت سلول و . شوندبافت تولید میجهان از طریق کشت
که در شرایط  سترونهای بافت گیاهی در مورد انواع کشت

زنی و دوره  جوانهرود. کار میبهد شومیای انجام شیشهدرون
 ,.Bewley et al) خواب در گیاهان اهمیت زیادی دارد

عنوان بافت بههای کشتدر حال حاضر تکنیک. (1997
مطالعه مشکالت اساسی و کاربردی ابزاری قوی برای 
، زنیآزمون جوانهنتیجه در آمده است. بیولوژی گیاهی در

نتایج ید ؤمبود که  درصد 30 دهیزنی بذر با خراشجوانه
 .( است2012) و همکاران Ehyayi توسط دهیخراش تیمار
دهی بیشترین میزان شکست خراش آنان در تیمار زیرا

مشاهده درصد  33 میزانونی بهصابدر گیاه غاسولرا خواب 
با این تفاوت که در این تحقیق برای دستیابی به  .دندکر

 شدسدیم استفاده دزنی از تیمار هیپوکلریدرصد بیشتر جوانه
زنی بهتر . برای جوانهیافتافزایش درصد  90زنی به و جوانه

اسید در صابونی، از هورمون جیبرلیکگیاه غاسول بذر
شد که بهترین پاسخ را غلظت استفادههای مختلف غلظت
 و همکاران Nabaiدر تحقیقات مشابه  ام داشت. پی پی 500

برای شکست خواب بذر گیاه خارمریم، از ( 2012)
 همینطور دند.کرام استفاده  پی پی 500اسید با غلظتجیبرلیک
Sarkheil 4,2،( اثر هورمون2009) و همکاران -D  روی

آنان  ، نتایج تحقیقکردندررسی زایی رازیانه را بکالوس
زایی ی در کالوسنقش مهم D- 4,2داد که هورموننشان

اسید برای در این آزمایش اثر جیبرلیک .داشتها ریزنمونه
با  .شدزایی سوماتیکی در رازیانه بررسیافزایش میزان جنین

های اسیدجیبرلیک به این محیط میزان نمونه کردناضافه
-ریشه بهترین پاسخ را در حجم کالوس یافت.جنینی افزایش

 و همکاران Karimi زایی داد. نتایج این تحقیق، آزمایش
بافت گیاهی گل انگشتانه انجام که بر روی کشترا ( 2014)

های برگی این گیاه در مقایسه با نمونه .کردیید أدادند ت
-ساقه، هیپوکوتیل و ریشه کالوس مانندهای دیگر ریزنمونه

و  MSکشت داشتند و پس از کشت در محیطدهی بیشتری 
-های برگی بههای با بنیه مناسب، از ریزنمونهرشد گیاهچه

عنوان  به D- 4,2و NAAهای دهی از هورمونمنظور کالوس
در تحقیق دیگری که روی گیاه  د.شمنابع اکسین استفاده 

عنوان عاملی برای به NAAهورمون  ، ازشدسالویا انجام 
زایی در ریزنمونه شد و کالوسگیاه استفاده زایی درکالوس

توان نتیجه گرفت که ریشه و برگ پاسخ داد. بنابراین می
بهترین تیمار برای شکست خواب بذر گیاه، هورمون 

 2006) ام است پی پی 500 اسید با غلظتجیبرلیک
Ourmazd & Chalabian,). 

گیاهان خودرو بوده و بذر آن  وصابونی جزگیاه غاسول
 روی بذر بایدزنی و برای جوانه دارد یوسته سختپ

زنی دهی برای جوانهتیمار خراش .انجام شود تیمارهایی
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نتوانست باعث  شد میکه تصور اما آنچنان ودبثر ؤم
زیرا باعث شد رویان بذر آسیب دیده و از  ،زنی شود جوانه

مدت سدیم به ددر هیپوکلری بین برود ولی ضدعفونی بذر
 ددر چهار غلظت هیپوکلری .زنی بیشتر شدجوانه سبببیشتر 

دهی، با دهی و بدون خراشسدیم، چهار زمان، با خراش
اسید بذرها مورد آزمایش قرار گرفتند که در تیمار جیبرلیک

-هدهی و ضدعفونی بزنی بدون خراشنهایت بیشترین جوانه
د. نخستین دست آم بهسدیم  دساعت در هیپوکلری دومدت 

 20 زنی در سومین روز و آخرین شمارشانهشمارش جو
از وزن  . چهار صدم درصدشدروز پس از اعمال تیمار انجام 

 Saporin-S6های دانه را از کل پروتئین هفت درصددانه یا 
کل پروتئین موجود در عصاره کالوس از دهد. تشکیل می

 125/0 ،باشدمی SO6 درصد آن 2، صابونیگیاه غاسول
 10یعنی در  ،است SO6 ،های تولیدیوزن کالوس درصد

 06/0وجود دارد که  SO6گرم  001/0 گرم کالوس،
 ,.Stirpe et al) نانوموالر آن خاصیت ضد سرطانی دارد

توانند در افزایش میزان این . عوامل متعددی می(1983
پروتئین نقش داشته باشند. برای دستیابی به این هدف 

منظور افزایش  ده بههای آینشود در پژوهشپیشنهاد می
مختلف مورد ارزیابی  زنی بذر گیاه تیمارهایمیزان جوانه

های دیگر زایی با هورمونمیزان کالوسگیرد و همچنین قرار
های دیگر نیز برای تعیین از محیط کشتو  بررسی شود
 TDZعنوان مثال هورمون به زایی استفاده شود.میزان کالوس

آن بر تحریک ثیر أتین است و سیتوکینترین ماده شبهفعال
دهی و زایی، کالوسزایی، شاخهها به انداممناسب ریزنمونه

-تحقیقات دیگر نیز بیان شدهاز زایی نابجا در بسیاری  جوانه

تغییر در البته . (Safarnejad & Darroudi, 2016) است
ثیر أتهای یک محیط کشت  مقدار میکرو و ماکروالمنت

بیوشیمیایی خانواده کاریوفیالسه  داری در خصوصیات معنی
همچنین  (.et al., Holobiuc   (2013ایجاد نکرده است

نوع محیط کشت نیز بر ازدیاد جوانه و رشد طولی ثیر أت
 DKWعنوان مثال محیط کشت  به ،باشددار میشاخه معنی

 ,.et al   (2013داشته است MSاثر بیشتری از محیط کشت 
Emam .)هار هفته پس از کشت زایی چدرصد کالوس

 کنندهدر دو تیمار تنظیم MSها در محیط کشت ریزنمونه
نشان داد که باالترین درصد  NAAو  D- 4,2،رشدی
درصد و بهترین تیمار از لحاظ حجم  95زایی حدود کالوس

 D–4,2 ،ام پی پی 500کالوس، از ریزنمونه ریشه با غلظت 
در محیط  رنگ کالوس نیز زرد و شفاف بود. و حاصل شد

-میلی 2000میزان به D- 4,2کشت حاوی درصد بیشتری از

 مشاهده شد. زایی سمت شوت رفته و اندامگرم در لیتر به
 کنندهفعالهای غیرعنوان مثالی از پروتئین به هاساپونین

های مختلف گیاه غاسول صابونی از بافت ریبوزومی
 مورد های. قسمت(Carzaniga 1994,)ند اجداسازی شده

 برگ هم گاهی و آن ریزوم و ریشه عمدتاً گیاه این استفاده
 صمغ ساپونارین، ساپوتوکسین، ساپونین، دارای ریشه .است

 خیلی گیاه هایدانه در ساپونین البته مقدار. باشدمی رزین و
گونه تجمع ساپونین در جنین گیاهی همچنین هیچ است. کمتر

های مختلف که بیانگر اختصاصی بودن بیان ساپونین در بافت
کالوس  .(Augustin et al ., 2011)باشد مشاهده نشد می

عنوان یک بافت گیاهی این ظرفیت را دارد که هم به
آمیز این موفقیتبافت با کشت حاوی این پروتئین باشد. 
توان می آن در کالوس SO6 گیاه و اثبات وجود پروتئین

در تولید پروتئین در شرایط آزمایشگاهی ارائه ثر ؤمراهی 
بوده و فعالیت  از آنجایی که این ترکیبات بسیار پایدارد. کر

دهند و توانایی از بین بردن آنزیمی قوی از خود نشان می
ها را دارند ها از طریق اختالل در سنتز پروتئینسلول

(Abdollahi et al., 2017)، اثرات دارویی ضد در نتیجه-

سرطانی قوی آن، ضرورت انجام چنین تحقیقاتی را ایجاب 
عرفی بیشتر این آن است تا ضمن م بر پژوهش این کند. می

گیری و اندازهید أیتگیاه به جامعه علمی کشور، با بررسی، 
ها و در کالوس گیاه، قابلیت SO6 ،میزان آن، وجود پروتئین
 قرار دهد. کید أتکاربردهای گیاه را مورد 

 
 سپاسگزاری

، پژوهشگران و تاداناسدر پایان از زحمات تمامی 
 و شناسی زیستدانشجویان محترم مرکز علم و فناوری 

نتیجه رسیدن )ع( تهران که در به دانشگاه جامع امام حسین
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 شود.این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاری می
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Abstract 
     Soapwort (Saponaria officinalis L.) is a native plant to central and southern Europe. It is an 

important and rare plant species in Iran. The species has numerous applications in medicinal, 

agricultural and health fields. Saponins is one of the bioactive compounds in the species that is 

used in chemotherapy. Tissue culture is one of the ways of proliferation of the species that is 

used for production of active ingredients. Saponin has ten isoforms that are different to 

inhibition of translating ribosomes and cytotoxicity. SO6 is one of the isoforms of saponins. 

Presence of SO6 protein in soapwort callus was studied through plant tissue culture and 

different concentrations of growth regulators and environmental factors. After achieving success 

in tissue culture,  protein was extracted from its callus and presence of SO6 protein was 

confirmed by western blot analysis and measured by ELISA. Results showed that seed 

germination was possible through using appropriate treatment and soapwort root callus had the 

highest amount of SO6 protein. 
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