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 چکیده 
با ارزش برای مطالعات مولکولی و  یابزار ،ی که داردو ماهیت همگنون سلولی کتان به علت رشد سریع سوسپانسی
بیشترین کاربرد را نین و لیگنان لیگ ساختار و مسیر سنتز هدر مطالعو  باشدمی ی ثانویههامسیر سنتز متابولیت ییبیوشیمیا

های کوتیلیدون، . ریزنمونهبودسلولی  سوسسپانسیونکالوس به منظور تولید  هدف از این تحقیق، انتخاب بهترین. دارد
گرم بر لیتر آگار  6کارز، گرم بر لیتر سا 30حاوی  MSکالوس در محیط کشت  یهیپوکوتیل، ریشه، ساقه و برگ برای القا

ترین های ریشه و کوتیلیدون دارای بیشها نشان داد که ریزنمونهبررسی نمونه قرار گرفتند.، NAAو  BAPیهاو  هورمون
برای تولید سوسپانسیون سلولی  ی تولید کرد که بسیار مناسبترد و نرم کالوس ،ریشه د و ریزنمونهنزایی بوددرصد کالوس

، NAAگرم در لیترمیلی 1 و BAP گرم در لیترمیلی 2 نیمایع با ترکیب هورمو MSهای نرم به محیط کالوس بود.
و  SCVصفاتی مثل گیری اندازهبا  سلولی منحنی رشد سوسپانسیون ،کالوس در محیط مایع استقرارو پس از  منتقل شدند

شت شروع بعد از ک سه روزها از . منحنی رشد سلولی نشان داد که تکثیر سلوللیتر محیط رسم شدتعداد سلول در یک میلی
 ند. ها وارد مرحله ایستایی شدسلولو  روز دوازدهم ادامه داشت و بعد از آن رشد سلولی متوقف شد و تاشد 

 
 . سوسپانسیون سلولیزایی، کالوسکتان، لیگنین، کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه. 1
دانه و الیاف  که برای تولیدست اای از خانواده کتانیان دو لپهو گیاهی یکساله ( Linum usitatissimumکتان یا بزرک )

استفاده  هارنگ و فرنشس تولید برای یبه عنوان منبع روغن آن از بوده،ئین سرشار از روغن و پروت کتان شود. دانهکشت می
 ها دریوسنتز لیگنانب مسیر اخیرا .(4) گسترده در صنعت نساجی کاربرد دارد به طور کتان و فیبر بدست آمده از ساقه شودمی

 . (3) قرار گرفته است محققین و مورد توجهشناسایی شده  Linum usitatissimum))کتان 
 هایسکالو که از کشت ،مایع کشت محیط در شدر لحا در و هکنداپر سلولی یهادهتو عبارت است از سلولی نسوسپانسیو

سوسپانسیون سلولی . آیدبدست می د،شومی داده نتکا اوممد و ختایکنو رطو به که مایع کشت محیط درتمایزنیافته  و دتر
 زیادی روی تحقیقاتقرار گرفته است. در مطالعات بیوشیمیایی مورد توجه و سرعت تکثیر باالی خود  همگنبه دلیل ماهیت 

و نقشه  یترکیب نوکلئوتید توان به  مطالعهاز جمله این تحقیقات می انجام شده است، کشت سوسپانسیون سلولی کتان
ها و تأثیر نور بر پروتئین ،(1996و همکاران ) Bruyant اشاره کرد. (8)مطالعه و دستکاری پکتین  و RNA (5)برداری



 

 فعالیت بررسیاز سوسپانسیون سلولی کتان برای  .اندرا مورد مطالعه قرار دادهفعالیت پراکسیداز در سوسپانسیون سلولی کتان 
(، 8) شده است استفادههای سلولی در دیواره (PME) ین متیل استرازپکت در میکروزوم و PMT)) پکتین متیل ترانسفراز

و  PMEهای فعالیت آنزیم (.1مورد بررسی قرار گرفته است )سوسپانسیون سلولی کتان  در PMTسه آنزیم  فعالیت همچنین
PMT سوسپانسیون  که از گزارشات زیادی وجود دارد .(6) گیاه کتان در تنباکوی تراریخته مورد بررسی قرار گرفته است

تعیین بهترین  این پژوهش، هدف از. (7) استفاده شده استلیگنان  سلولی کتان برای مطالعات مولکولی و بیوشیمیایی
 باشد. گیاه کتان میدر سوسپانسیون سلولی  ایجاد و در نهایت های ترد و نرمتولید کالوس برای ریزنمونه

 
 

 هامواد و روش. 2
 %3 میسد تیپوکلریقرار داده شدند و بالفاصله به محلول ه %70دراتانول  هیثان 30هود به مدت  ریان در زکت اهیابتدا بذور گ

 MSکشت  طیشستشو داده شدند. سپس بذور در مح لیبار با آب مقطر استر 3 تیمنتقل شدند و در نها قهیدق 5به مدت 
در  یکیساعت تار 16و  ییساعت روشنا 8 طیو در شراکشت شدند  ترآگاریلگرم در 6ساکاروز و   تریگرم در ل  30 یحاو
هیپوکوتیل، کوتیلیدون، های از ریزنمونه ،زنی بذوربعد از جوانه .شدند یگراد در انکوباتور نگهدار سانتی درجه 25±2 یدما

جامد  MSشت ه محیط کب زاییجهت کالوس هاریزنمونهزایی استفاده شد. کالوس اتآزمایشانجام ساقه، برگ و ریشه برای 
از  ، منتقل شدند. سه هفته بعدNAA گرم در لیترمیلی 1 و BAPگرم در لیتر میلی 2گرم در لیتر ساکاروز،  30حاوی 
م مقایسه شدند زایی، رنگ و جنس کالوس با هت رشد، درصد کالوسسرع، خشک و وزن ترمیانگین  از نظر هاکالوس ،کشت

انتخاب شدند. به منظور تولید سوسپانسیون سلولی، ولید سوسپانسیون سلولی برای ت (ترد و نرممناسب )ای هو کالوس
گرم در لیتر میلی 2با ترکیب هورمونی (لیتر محیطمیلی 25حاوی  لیتریمیلی 100در ارلن )مایع  MSمحیط  ها درکالوس
BAP گرم در لیترمیلی 1 و NAA( تحت دور در دقیقه 100 چرخش رعتـس اـب) دارشیکر و در انکوباتور شدند ، کشت

. برای بدست آوردن ندشد ها واکشتنمونه روز یکبار 10هر  ،ها. پس از استقرار کالوسشدند نگهداری 25±2 یدمای شرایط
  (SCV)هاو حجم ایستابی سلول محیط کشت لیترمیلیهر صفاتی مانند تعداد سلول در ، منحنی رشد سوسپانسیون سلولی

با  میلی لیتری 15میلی لیتر از کشت های سلولی به یک فالکون  SCV ،10برای تعیین گیری شد. هر دو روز یکبار اندازه

-نسبت حجم سلولدقیقه به سلول ها اجازه داده شد تا ته نشین شوند. سپس  30انتقال داده شدند، برای درجه بندی دقیق 

 .اندازه گیری شدند ،(SCVبرای تعیین )های ته نشین شده به حجم کل 

اکسیدکروم تری میلی لیتر 2میلی لیتر سوسپانسیون، یک میلی لیتر از سوسپانسیون به  1ای تعیین تعداد سلول ها در بر

(CrO3 )8% ،دقیقه  5مدت گراد قرار داده شد و به درجه سانتی 70دقیقه در دمای  15 اضافه شد. مخلوط حاصل به مدت
 از الم هومئوسایتومتر انجام گردید.  ها زیر میکروسکوپ با استفادهورتکس شدید انجام شد، سپس شمارش سلول

 

 

 نتایج و بحث . 3
(. سه هفته بعد از کشت Aشد )شکل یک زایی آغاز ها در محیط کالوسیک هفته بعد از کشت ریزنمونه القای کالوس

 ت ایجاد سوسپانسیون سلولی انتخاب شدند.جه هاها از نظر ساختاری باهم مقایسه شدند و بهترین کالوسها، کالوسریزنمونه

های مختلف دارای رنگ متفاوتی بودند که احتماال ناشی از اختالف در های بوجود آمده از ریزنمونهنتایج نشان داد که کالوس
 باشد )به عنوان مثالهای مختلف، متفاوت میباشد، میزان هورمون داخلی در بافتهای مختلف میمحتوای سلولی بافت

همچنین  دهد.رشد سلولی را تحت تاثیر قرار می ،( این اختالفسین در بافت برگ بیشتر از بافت ریشه استهورمون اک میزان



 

ها داشته باشد )جدول تواند اثر معنی داری در اختالف رنگ کالوسمی که کنندهای ثانویه متفاوتی تولید میها متابولیتبافت
-به باشدها میزایی ریزنمونهها و درصد کالوسها، سرعت رشد کالوسزن تر و خشک کالوسنتایج حاکی از اختالف در و (.1

طوری که بیشترین میزان وزن خشک و تر در کالوس حاصل از ریشه و کمترین میزان وزن خشک و تر در کالوس حاصل از 
های زایی در ریزنمونهبیشترین درصد کالوسباشد. همچنین ها میساقه بود که احتماال بدلیل اختالف در نوع بافت ریزنمونه

 .(1)جدول  ( ایجاد شد%100ریشه و کوتیلدون )

 
 

 NAA ،1mg/litو  BAP  ،2mg/litحاوی ترکیب هورمونی  MSهای مختلف در محیط زایی از ریزنمونهنتایج کمی و کیفی کالوس -1جدول

-درصد کالوس رنگ کالوس جنس کالوس

 زایی

سرعت رشد 
 کالوس

ین وزن میانگ
 خشک کالوس

میانگین وزن تر 
 کالوس

 نوع ریزنمونه

زرد -زرد روشن خیلی نرم-نرم
 مایل به سبز

 ریشه 754/3 178/0 1/0 100

 ساقه 817/0 038/0 022/0 96/91 زرد مایل به سبز سخت

زرد مایل به  خیلی سخت
ای قهوه -سبز

 روشن

 برگ 624/0 128/0 017/0 3/83

 هیپوکوتیل 292/1 164/0 036/0 3/83 ای روشنقهوه سخت

زرد مایل به  سخت
ای قهوه -سبز

 روشن

 کوتیلیدون 125/3 162/0 088/0 100

 

برای  ترین کالوسمناسب و( A یک )شکل حاصل شدریشه  از ریزنمونه ترین کالوسنرم که نشان داد بررسی جنس کالوس
-به ذرات ریز شکسته و بطور یکنواخت رشد میکشت مایع  های نرم و ترد در محیطکالوس .بودتولید سوسپانسیون سلولی 

اد غذایی رشد مطلوبی های آن به علت عدم دسترسی یکنواخت به موشکنند و سلولهای خشک و سفت نمیکنند اما کالوس
سه تا  هانشان داد که تکثیر سلول سلولی سوسپانسیون منحنی رشد کشت روند.جه زود سیاه شده و از بین مینداشته و در نتی

، اما بعد از سه روز، باشدمی با محیط جدیدها کالوسناشی از عدم سازگاری این امر که  باشدمیبسیار کند  ،روز بعد از کشت
نهایت توقف  در و مرور کاهش یافتهرشد و تکثیر سلولی به  روز بعد از کشت 12شود، تر میها بهبود بافته و سریعرشد سلول

  .(1)نمودار آید ی بوجود میرشد

 

 
دو  حاوی ترکیب هورمونی MS( در محیط (linum usitatissimumمنحنی رشد کشت سوسپانسیون سلولی کتان  -1نمودار 

 NAA گرم در لیتریک میلی و BAP گرم در لیترمیلی



 

 
 

موجود در محیط  یهای رشدو تنظیم کننده غذاییتکثیر سلولی به دلیل تخلیه عناصر و  در رشد توقفرسد که به نظر می
باعث تیره شدن محیط  در محیط ادمو ینا تجمعو  هالسلو توسط ثانویه یمتابولیتها ترشحو  تولید همچنین باشد، کشت

 (. Cیک  )شکل گرددمی (روز بعد از کشت 12)کشت 
 

 
 

(، کشت سوسپانسیون سلولی B)روز اول  سیون سلولی در، کشت سوسپانA) های تولید شده از ریزنمونه ریشه )کالوس -1شکل 

 (.D(، کشت سوسپانسیون سلولی بعد از شانزده روز)Cروز ) 12بعد از 
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