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چکیده
استیلبنهای انگور یک خانوادۀ شناختهشده از پلی فنولهای گیاهی هستند که فعالیتهای زیستی (بیولوژی) چندی از آنها در رابطه با
 دقیقه) در ترکیب یا30  و20 ،10(  در سه زمانC  تأثیر محرک اشعۀ فرابنفش، در این پژوهش.سودمندیهای سالمتی به تأیید رسیدهاند
 لوکس) روی یک رگۀ (الین) یاختهای بهدستآمده از میانبر انگور رقم10000( بدون ترکیب با تابش نور مرئی با سطح انرژی باال
) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کامل تصادفی بررسی و نتایج کسبشده با تیمارهای شاهدVitis vinifera cv. Shahani( شاهانی
 تاریکی میتواند بیشتر از نور مرئی مسیر سوختوسازی (متابولیکی) مربوط به تولید استیلبنوئیدها را، نتایج نشان دادند.مقایسه شد
 برای تولید مؤثر و تجمعC  ده دقیقه استفاده از اشعۀ فرابنفش،C  در میان زمانهای استفادهشده از محرک اشعۀ فرابنفش.تحریک کند
 میلیگرم کاتکین در هر گرم وزن150/47(  میلیگرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک یاخته) و فالونوئیدها112/73( باالی فنولها
) میکروگرم بر میلیلیتر7/54( خشک یاخته) و همچنین استیلبنوئیدها شامل مجموع رسوراترول و فرم گلوکوزیلهشدۀ آن به نام پیسید
 این یافتهها. یک رابطۀ منفی معنیدار بین تولید این متابولیتها و رشد یاخته وجود دارد، نتایج نشان داد، افزون بر این.بهینه بود
دادههای ارزشمندی بهمنظور تولید انبوه کشتهای یاختهای برای تولید این ترکیبهای خیلی با ارزش در سامانههای بیوراکتور ارائه
.میکنند
.V. vinifera cv. Shahani ،C  محرک اشعۀ فرابنفش، کشت تعلیقی یاختهای، تابش نور مرئی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Grape stilbenes are well-known family of plant polyphenolics that have been confirmed to have many biological
activities in relation to health benefits. In this study, we investigated the effect of UV-C elicitor at three different
irradiation periods (10, 20 and 30 min) in combination or not with high-level light irradiation (10000 LUX) on a cell
line obtained from the pulp of Vitis vinifera cv. Shahani as Completely Randomized Factorial Design, and compared
the results with those of untreated control cultures. Results showed that growing the cells in dark condition can
stimulate the metabolic pathway related to bio-production of the stilbenoids more than that of the cells growing under
light condition. Among the time courses of UV-C elicitor irradiation, according to our results, irradiation of UV-C for
10 min was optimum for efficient production and higher accumulation of phenolics (112.73 mg GA/g DCW) and
flavonoids (150.47 mg catechin/g DCW) as well as stilbenoids including the summation of resveratrol and its
glycosylated form piceid (7.54 µg/ml). Furthermore, it was shown that there is a significant negative correlation
between production of these metabolites and the cell growth. These data provide valuable information for the future
scale up of cell cultures for the production of these very high value compounds in bioreactor systems.
Keywords: Cell suspension culture, light irradiation, UV-C elicitor, Vitis vinifera cv. Shahani.
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مقدمه
گیاه انگور با نام علمی  ،Vitis vinifera L.از خانوادة
تاکسانان ( )Vitaceaeیک گیاه چوبی چندساله است.
انگور در بین درختان میوه بهعنوان میوة نخست در جهان
معرفی میشود .اراضی موکاری جهان در سال ،2013
 7/546میلیون هکتار گزارش شده است .اگرچه مصرف
عمدة انگور در جهان برای تولید آبمیوه ( 6/8میلیون
هکتار) است ،از این میوه برای مصرف تازه خوری و تهیۀ
میوههای خشک نیز استفادة فراوانی میشود (Waffo-
 .)Téguo et al., 2013متابولیتهای ثانوی یا
متابولیتهای تخصصی برخالف متابولیتهای اولیه،
بیشتر به خانوادههای گیاهی خاصی اختصاص دارند و
بهطورکلی این متابولیتها بهعنوان یک راهبرد دفاعی و
برای زندهمانی علیه شمار زیادی از تنشهای زیستی و
غیر زیستی تولید میشوند .درمجموع چهار ردة اصلی از
متابولیتهای ثانوی با گیاهان تولید میشوند که شامل
ترپنوئیدها ،ترکیبها شامل سولفور و سیانوژنیک،
آلکالوئیدها و فنولها هستند ( .)Liscombe, 2008هر
یک از این متابولیتها از مسیرهای زیستساختی
(بیوسنتزی) مخصوص به خود نشئت میگیرند .در انگور
و فرآوردههای آن ،فراوانترین متابولیتهای یادشده در
دستۀ ترکیبهای فنولی قرار میگیرند .مواد شیمیایی
(پلی) فنولی انگورها در دو دستۀ مهم به نامهای
فالونوئیدها و استیلبنوئیدها قرار میگیرند ( Saw et al.,
.)2012; Santamaria et al., 2010; Mewis et al., 2011
زیستساخت این ترکیبها از مسیر مالونات/فنیل
پروپانوئید و با استفاده از آمینواسید فنیلآالنین بهعنوان
یک مولکول پیشرو کنترل میشود .آنزیم کالکون سنتاز
( )CHSمخصوص برای تشکیل فالونوئیدها بهویژه
رنگیزههای آنتوسیانین بهعنوان فرآوردههای نهایی است و
آنزیم بعدی به نام استیلبن سنتاز ( )STSمسئول تولید
استیلبنوئیدها شامل رسوراترول و مشتقات آن است
( Krasnow & Murphy, 2004; Lijavetzky et al.,
 .)2008گزارشهای چندی از نتایج بررسیها نشان
میدهند ،استیلبنوئیدها ویژگیهای دارویی فراوانی دارند
( Kloypan et al., 2013; Kim, 2010; Hsieh & Wu,
 .)2010; Hsieh, 2009کمیت و کیفیت متابولیتهای
ثانوی تولیدشده در گیاهان وابسته به تغییر در شرایط

بومشناختی (اکولوژیکی) و رشدی است (
 .)2012با در نظر گرفتن پیچیدگی زیستساخت این
متابولیتها از روشهای شیمیایی ( Roat & Ramawat,
 ،)2009تولید این ترکیبهای بسیار با ارزش از راه
زیستفناوری ،برای تولید انبوه ترکیبهای مورد نظر ،در
طی دهههای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده
است .زیستساخت مواد شیمیایی گیاهی مانند
استیلبنوئیدها میتواند با استفاده از انتخاب رگه
(الین)های یاختهای با بازدة باال افزایش داده شود ( Cai
 .)et al., 2011از اینرو ،راهبردهای مختلفی بهمنظور
افزایش زیستساخت متابولیتها در کشتهای یاختهای
گیاهی شامل تغییر در نسبتهای مواد غذایی یا گرسنگی
مواد مغذی ( ،)Yin et al., 2012تغذیۀ پیشرو ( Kiselev
 ،)et al., 2013بهینهسازی محیط کشت ( Nagella et al.,
 ،)2013کاربرد محرکها (Vuong et al., ( )Elicitation
پالسمیک
غشای
نفوذپذیری
و
)2014
()Dornenburg & Knorr, 1993( )Permeabilization
صورت گرفته است .در میان این روشها تحریک یا
استفاده از محرکها توجه خیلی زیادی را برای تولید
متابولیتهای تخصصی به خود معطوف کرده است .یکی
از این محرکها تابش اشعۀ فرابنفش است که همانند
محرکهای دیگر میتواند نقش مهمی در مسیر
پیامرسانی مربوط به تجمع متابولیتهای ثانوی درون

یاختههای گیاهی بازی کند .این اشعه انرژی
الکترومغناطیسی است که طولموج کوتاه و انرژی زیادی
دارد و برای چشم انسان نامرئی است و در طیف
الکترومغناطیسی ،بین اشعۀ ایکس و نور مرئی قرار دارد.
این اشعه طولموجی بین  100و  400نانومتر دارد و به
سه دسته اشعۀ فرابنفش  315-400( Aنانومتر) ،اشعۀ
فرابنفش  280-315( Bنانومتر) و اشعۀ فرابنفش C
( 100-280نانومتر) تقسیم میشود .در این میان طیف
اشعۀ فرابنفش  Cبا کوتاهترین طولموج ،بیشترین سطح
انرژی را به خود اختصاص میدهد (.)Zhao et al., 2005
درنتایج تحقیقی گزارش شده است ،تیمار ترکیبی اشعۀ
فرابنفش  Cبا متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک
میتوانند بهعنوان یک روش مؤثر برای افزایش تولید
استیلبن در کشتهای یاختهای انگور رقم Cabernet
 Sauvignonاستفاده شوند که یک تأثیر همافزایی در
Saw et al.,
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تجمع ترانس-رسوراترول خارج یاختهای نشان داد.
همچنین در این بررسی بیان نسبی ژنهای مسئول در
زیستساخت استیلبن و فالونوئیدها در سطح باالیی
تنظیم شد و یک تأثیر همافزایی از اشعۀ فرابنفش  Cبه
همراه متیل جاسمونات یا سالیسیلیک اسید روی بیان
ژن  STSوجود داشته است (Liu et .)Xu et al., 2015
) al. (2010رابطۀ بین تولید استیلبنوئیدها و مدت تابش
اشعۀ فرابنفش  Cدر زمانهای  20 ،10و  30دقیقه را
روی پینه (کالوس)های بهدستآمده از چهار نژادگان
(ژنوتیپ) انگور و سه نوع ریزنمونۀ برگ ،بذر و برونبر
میوه بررسی کردند .نتایج بهدستآمده نشان داده ،هم
نژادگان و هم نوع ریزنمونه بر میزان تجمع ترکیبهای
استیلبنوئیدی تأثیر معنیداری دارد و مدتزمان 20
دقیقه تابش اشعۀ فرابنفش Cبا طولموج  254نانومتر از
فاصلۀ  30سانتیمتری بر پینهها بیشترین تأثیر را در
تولید استیلبنوئیدها شامل رسوراترول و پیسید دارد.
 (2002) Zhang et al.تأثیر نور و/یا جاسمونیک اسید را
روی تجمع آنتوسیانینها در کشتهای یاختهای انگور
رقم گامای بررسی کرده و آنان نتیجه گرفتند که نور
تجمع آنتوسیانینها را در مقایسه با یاختههای روییده
در تاریکی افزایش میدهد و تیمار یاختهها با
جاسمونیک اسید نیز هم به تنهایی و هم به همراه
تابش نور ،میزان آنتوسیانینها را افزایش داد .با در نظر
گرفتن این نکته و نیز دیگر گزارشها در مورد تأثیر
نور روی مسیر زیستساختی فالونوئیدها ( Krasnow
 ،)& Murphy, 2004به نظر میرسد که مسیر رقیب
دیگری شامل استیلبنوئیدها با کاربرد تاریکی تحریک
میشود .در این پژوهش تأثیر زمانهای مختلف اشعۀ
فرابنفش  Cدر ترکیب یا بدون ترکیب با تابش نور
مرئی در سطوح انرژی باال روی کشتهای تعلیقی
یاخته انگور رقم شاهانی ،یک رگۀ یاختهای کسبشده
که توانایی تولید رنگیزههای آنتوسیانینها را ندارد،
بهمنظور بررسی نقش تاریکی و نور روی مسیر
سوختوسازی (متابولیکی) منتج به تولید
استیلبنوئیدها و بررسی تأثیر زمانهای مختلف اشعۀ
فرابنفش  Cشامل  20 ،10و  30دقیقه بر تولید
استیلبنوئیدها شامل رسوراترول و رسوراترول
گلوکوزید یا پیسید بررسی شده است.
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مواد و روشها
استقرار کشتهای پینه

بافتهای پینه از میانبر حبههای در مرحلۀ رسیدن رقم
شاهانی موجود در کلکسیون ملی انگور ایستگاه تحقیقات
انگور تاکستان در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه بوعلی
سینا همدان به دست آمد .در آغاز حبههای انگور به مدت
دو ساعت زیر آب شرب شهری ،که به آن مقداری مادة
شوینده اضافه شده بود ،شسته شدند .آنگاه نمونهها درون
اتانول  70درصد حجمی به حجمی به مدت  30ثانیه
قرار گرفتند و پسازاین مرحله سه بار و در بازههای زمانی
 10 ،5و  15دقیقه در آب مقطر سترون (استریل) شسته
شدند .در ادامه حبهها به مدت  12دقیقه درون ظرف
حاوی  5درصد حجمی به حجمی از هیپوکلریت سدیم
تجاری غوطهور شدند و پسازاین مرحله از ضدعفونی،
عمل شستوشو همانند برابر مراحل گفتهشدة باال انجام
شد .هر حبۀ سترونشده توسط تیغ اسکالپل سترون به
چهار قسمت تقسیم شد و میانبر یا قسمت گوشتی
تقسیمشده با سطح خارجی روی محیط کشت جامد
( 0/7درصد وزنی به حجمی آگار) حاوی عنصرهای
درشت مغذیها ( ،)Gambourg et al., 1968عنصرهای
ریزمغذیها ( ،)Murashige & Skoog, 1962ویتامینها
( 20 ،)Morel, 1970گرم بر لیتر ساکارز 250 ،میلیگرم
بر لیتر کازئین هیدرولیزات 0/2 ،میلیگرم بر لیتر کینتین
و  0/5میلیگرم بر لیتر آلفا-نفتالن استیک اسید با
 pH₌5/7قرار گرفت .پس از  6تا  7هفته بافتهای پینۀ
تولیدشده از کنارة ریزنمونهها هر  4هفته و برای سه بار
واکشت شدند تا از این راه پینههای مناسب و شکننده
برای استقرار کشتهای تعلیقی یاختهای تهیه شوند .هم
ریزنمونهها و هم تودههای پینه در دمای  24±2درجۀ
سلسیوس و در تاریکی مطلق نگهداری شدند.
استقرار کشتهای تعلیقی یاختهای

کشتهای تعلیقی یاختهای با انتقال  2گرم وزن تازة
پینۀ نرم درون فالسکهای ارلن مایر تولید شد که
فرمول  70میلیلیتر محیط کشت تعلیقی یاختهای
همانند ترکیبهای مربوط به محیط القایی پینه بدون
آگار بود .ارلن مایرها روی شیکر دوار با سرعت 120
دور در دقیقه در یک شرایط کنترلشدة دمایی
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 24±2درجۀ سلسیوس در تاریکی و در اتاقک رشد
قرار گرفتند .برای آمادهسازی و ثبات کشتهای
تعلیقی ،یاختهها هر دو هفته با یک نسبت  1به 7
حجمی به حجمی به مدت  5ماه واکشت شدند و
پسازاین مدت تیمارهای آزمایشی اعمال شدند.
اعمال تیمارهای آزمایشی

در روز هفتم کشت که مربوط به مرحلۀ رشد تصاعدی
یاختهها بر پایۀ زیستتودة اندازهگیریشدة یاخته بود،
کشتهای تعلیقی یاختهای به مدت  20 ،10و 30
دقیقه تحت تیمار اشعۀ فرابنفش  Cبا طولموج 254
نانومتر از فاصلۀ  30سانتیمتری یاختهها قرار گرفتند.
روش کار به این صورت بود که در شرایط کامل
سترون یاختهها از اتاقک رشد و در زیر هود المینار
وارد پتریدیش شده و پسازاین انتقال تحت
تیمارهای زمانی مربوط به تابش اشعۀ فرابنفش Cقرار
گرفتند .تیمارهای یادشده در باال در ترکیب با تاریکی
مطلق و یا  10000لوکس از نور مرئی بررسی شدند.
تیمار نور مرئی با استفاده از دو المپ فلورسنت سفید
خنک  F40در فاصلۀ  30سانتیمتری از فالسکها با
تابش  10000لوکس به دست آمد و برای تیمار
تاریکی ،فالسکها بهمنظور پرهیز از نور توسط دو الیه
از فویل آلومینیومی ضخیم پوشانده شدند .نتایج
مربوطه با تیمارهای شاهد تنها نور مرئی و تاریکی
مطلق مقایسه شدند .درمجموع در این بررسی هشت
تیمار شامل کشتهای شاهد (تیمارهای تنها تاریکی و
نور مرئی) و تیمارهای  20 ،10و  30دقیقه از تابش
اشعۀ فرابنفش ( Cتحت یا تاریکی یا تابش نور ممتد
 10000لوکس) ارزیابی شدند .عامل اول مربوط به این
آزمایش فاکتوریل شامل دو سطح نور (تاریکی مطلق و
 10000لوکس نور مرئی) و عامل دوم شامل چهار
سطح از زمانهای اشعۀ فرابنفش  20 ،10 ،0( Cو 30
دقیقه) بود .بهمنظور بهتر بررسی کردن اثر تاریکی و
نور و همچنین تأثیر محرک اشعۀ فرابنفش  Cبر رشد
یاخته و تولید ترکیبهای فنولی با ارزش ،وزن تازة
یاخته ( ،)FCWوزن خشک یاخته ( pH ،)DCWو
هدایت الکتریکی محیط ( ،)ECحجم محیط مصرفی
(باقیمانده پس از پایان  14روز) ( )SMWو همچنین

مقادیر تولیدشده از فنولها ( ،)Pفالونوئیدها (،)F
رسوراترول و فرم گلوکوزیلهشدة آن به نام پیسید
اندازهگیری شدند.
تعیین رشد یاخته pH ،و هدایت الکتریکی

کشتهای تعلیقی یاختهای هفت روز پس از اعمال
تیمارها ،با عبور دادن از کاغذ صافی واتمن شمارة  1و
بهمنظور جداسازی یاختهها و محیط کشت ،برداشت
شدند (.)Krisa et al., 1999; Roat & Ramawat, 2009
آنگاه یاختهها بهسرعت توسط آب مقطر سترون خنک در
دو مرحله بهمنظور حذف بقایای ساکارز ،شسته شدند و
در ادامه برای تعیین وزن تازة یاخته در هر  80میلیلیتر
از محیط کشت ،وزن شدند 1 .گرم از یاختههای تازه در
آون با دمای  72درجۀ سلسیوس به مدت  48ساعت و
بهمنظور ثبت وزن خشک یاختهای ثابت قرار داده شد.
یاختههای باقیمانده در نیتروژن مایع منجمد شدند و به
مدت  48ساعت با استفاده از یک دستگاه فریز درایر
()FD-81 EYELA, Tokyo Rikakikai Co., LTD
خشک شدند .پسازآن ،یاختهها تا تجزیه بیشتر در دمای
منهای  80درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .محیط کشت
گردآوریشده به مدت ده دقیقه در  5000دور در دقیقه
بهمنظور برداشتن مواد یاختهای نامحلول سانتریفیوژ شد.
پس از اندازهگیری حجم محیط کشت باقیمانده بهوسیلۀ
یک استوانۀ مدرج pH ،و هدایت الکتریکی ( )ECمحیط
به ترتیب بهوسیلۀ  pHمتر ( 827 pH Lab, Metrohm,
 )Switzerlandو  ECمتر ( WTW 82362, Weilheim,
 )Germanyاندازه گرفته شدند.
استخراج مواد فنولی

برای استخراج مواد فنولی به  30میلیگرم از
یاختههای لیوفیلیزشدة  1/5میلیلیتر از یک محلول
شامل 99درصد متانول و 1درصد اسید هیدروکلریک
اضافه شد .دروایۀ (سوسپانسیون) بهدستآمده به مدت
 20ثانیه تکان داده (ورتکس) و در تاریکی و دمای 4
درجۀ سلسیوس به مدت  24ساعت نگهداری شد.
پسازاین مدت نمونهها به مدت ده دقیقه و با میزان g
 12000بهمنظور جدا کردن یاختهها سانتریفیوژ
شدند .سرانجام و پس از صاف کردن سوپرناتانت
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(روشناور) بهوسیلۀ صافی سر سرنگی  0/45میکرومتر،
نمونهها در تاریکی و در دمای  4درجۀ سلسیوس تا
تجزیۀ بیشتر بهمنظور اندازهگیری فنولها ،فالونوئیدها
و همچنین شناسایی ترکیبهای خاص از
متابولیتهای ثانوی با دستگاه  ،HPLCنگهداری شدند.
تعیین فنولها و فالونوئیدها

میزان فنولها بر پایۀ روش  Folin-Ciocalteuبا
استفاده از گالیک اسید بهعنوان یک استاندارد تعیین
شد (.)Xu et al., 2015; Singleton et al., 1999
بهطور خالصه  200میکرولیتر از عصارة استخراجشده
با عامل رقت  2به یک لولۀ آزمایش اضافه شد .پس از
آن به این عصاره  1میلیلیتر از معرف Folin-
 Ciocalteuاضافه شده و پس از  5دقیقه 800
میکرولیتر از یک محلول  7/5درصد وزنی به حجمی
کربنات سدیم اضافه شد و در ادامه لولهها به مدت 5
دقیقه تکان داده شدند .محتوای لوله در تاریکی و به
مدت  30دقیقه در دمای  40درجۀ سلسیوس قرار
داده شد و پس از نگهداری در اتاقک رشد (انکوباتور)،
جذب نمونهها در طولموج  765نانومتر و با مقایسه با
شاهد بدون عصاره با استفاده از طیفسنج نوری یا
اسپکتروفتومتر ( Multiskan Spectrum, Thermo
 )Scientificاندازه گرفته شد .محتوای فنولها
بهصورت میلیگرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک
نمونه با استفاده از منحنی استاندارد رسم شده از
گالیک اسید (سیگما-آلدریچ) ،با غلظتهای ،100 ،50
 450 ،400 ،350 ،300 ،250 ،200 ،150و 500
میلیگرم بر لیتر ( )R2=0.989بیان شد .تجزیۀ
عصارهها برای فالونوئیدها با استفاده از روش Xu et
 (2015) al.انجام شد .بدین منظور؛  250میکرولیتر از
عصارة نمونه با عامل رقت  2به یک لولۀ آزمایش اضافه
شد .پس از آن  1/25میلیلیتر از آب  MilliQو 75
میکرولیتر از محلول  5درصد وزنی به حجمی نیتریت
سدیم به لوله اضافه شده و مخلوط به مدت  5دقیقه
تکان داده شد .سپس  150میکرولیتر از محلول 10
درصد وزنی به حجمی کلرید آلومینیوم به لوله اضافه
شد و پس از  6دقیقه 500 ،میکرولیتر از محلول 1
موالر هیدروکسید سدیم به آن اضافه شد و درنهایت
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محتوای بهدستآمده با  275میکرولیتر از آب
رقیق شد .میزان جذب فالونوئیدها در طولموج 510
نانومتر با مقایسه با شاهد بدون عصارة یاختهای با
استفاده از طیفسنج نوری ( Multiskan Spectrum,
 )Thermo Scientificاندازهگیری شد .کمیت
فالونوئیدها برحسب میلیگرم کاتکین در هر گرم وزن
خشک نمونه با استفاده از منحنی استاندارد ( =R2
 )0.999تولیدشده با غلظتهای ،200 ،150 ،100 ،50
 250و  300میلیگرم بر لیتر کاتکین بیان شد.
MilliQ

ارزیابی ترکیبهای استیلبنوئیدها بهوسیلۀ HPLC

استیلبنوئیدها با استفاده از یک روش تغییریافته برای
شناسایی و کمیت سازی مواد فنولی شناسایی شدند
( .)Ferri et al., 2009جداسازی این ترکیبها بهوسیلۀ
سامانۀ  )Agilent 1100 HPLC, USA( RP HPLCبا
ویژگیهای زیر انجام شد،G1311A Quaternary Pump :
G1313A Autosampler ،G1379A Vacuum Degasser
column Kinetex C18, 2.6 ،G1316A Column Oven ،
G1315B ،Phenomenex .μm 150 × 4.6 mm ID,
ChemStation
 DAD diode array detectorو
 .softwareدمای ستون در  30درجۀ سلسیوس تنظیم
شد و حجم تزریق بهوسیلۀ نمونهگیر خودکار (اتوسمپلر)
 10میکرولیتر بود .در جداسازی استیلبنوئیدها از دو
حالت (فاز) متحرک استیک اسید  0/2درصد با 3 pH
بهعنوان حالت  Aو استونیتریل بهعنوان حالت  Bبا
سرعت جریان  0/5میلیلیتر در دقیقه استفاده شد .برنامۀ
زمانی مربوط به شیب حرکت این حالتهای متحرک به
این صورت بود :دقیقۀ 85 ،0درصد  Aو 15درصد B؛
دقیقۀ 70 ،10درصد  Aو 30درصد B؛ دقیقۀ ،25
55درصد  Aو 45درصد B؛ دقیقۀ 40 ،30درصد  Aو
60درصد B؛ دقیقۀ 15 ،32درصد  Aو 85درصد B؛
دقیقۀ 15 ،37درصد  Aو 85درصد B؛ دقیقۀ ،38
85درصد  Aو 15درصد B؛ دقیقۀ 85 ،45درصد  Aو
15درصد  .Bزمان بازداری کسبشده از استانداردها
بهمنظور شناسایی ترکیبها با زمان بازداری نمونهها
مقایسه شدند .افزون بر این بهمنظور شناسایی ترکیبها
از الگوی طیف اشعۀ فرابنفش آنها نیز استفاده شد.
استانداردها از کمپانی سیگما-آلدریچ خریداری شدند.
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محلولهای پایۀ (استوک) استاندارد شامل رسوراترول و
پیسید در متانول درجۀ دستگاه  HPLCدر یک غلظت
 200میکروگرم بر میلیلیتر آماده شدند .غلظتهای ،8
 64 ،32 ،16و  128میکروگرم بر میلیلیتر از محلولهای
پایه بهمنظور تولید منحنیهای استاندارد رقیق شدند .از
طولموج  306نانومتر برای تجزیهوتحلیل کمی و کیفی
ترکیبهای مورد بحث استفاده شد .زمان بازداری برای
ترکیبهای رسوراترول و پیسید به ترتیب  16/025و
 10/595دقیقه بود.
تجزیۀ آماری

آزمایشهای مربوط به این تحقیق بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح کامل تصادفی انجام شد .دادههای کسبشده
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22/0تجزیه شدند.
تفاوتهای معنیدار بر پایۀ آزمون آماری توکی و در
سطح اطمینان  95درصد مقایسه شدند .هم
اندازهگیریها در سه تکرار انجام شد و دادهها بهصورت
میانگین  ±استاندارد خطا ( )SEگزارش شدند.
نتایج و بحث
تأثیر تاریکی و نور بر فراسنجههای تولید و رشد یاخته

همانگونه که در شکل  1نشان داده شده ،به غیر از
وزن تازة یاخته و حجم محیط مصرفی ،تفاوت
معنیداری بین دیگر فراسنجه (پارامتر)های رشد
یاخته شامل وزن خشک یاخته pH ،و هدایت
الکتریکی محیط مشاهده شد .برخالف یافتههای
 (2002) Zhang et al.در این پژوهش یاختههای
روییده در تاریکی نسبت به یاختههای روییده در نور
مرئی وزن یاختهای کمتری داشتند .این تفاوت
میتواند به دلیل تفاوت موجود در بین رقمهای
استفادهشده در این دو بررسی باشد pH .اولیۀ محیط
 5/7بود .این میزان پس از کاربرد تیمارهای تاریکی و
نور به ترتیب به  6/10و  6/96افزایش پیدا کرد.
درحالیکه ) Cai et al. (2011شماری محرک و فشار
هیدرواستاتیک باال را روی کشتهای یاختهای انگور
رقم گامای فروکس اعمال کردند و افزایش ناچیزی از
 pHاندازهگیریشده را در فرآیند رشد یاخته مشاهده
کردند .اگرچه میزان عددی هدایت الکتریکی در روز

چهاردهم نسبت به میزان آن در آغاز آزمایش (4/14
میلی زیمنس بر سانتیمتر) کمتر بود ،این میزان تحت
تیمارهای تاریکی و نور به ترتیب برابر با  3/40و 2/90
میلی زیمنس بر سانتیمتر بود که گویای یک اختالف
معنیدار بین دو تیمار یادشده است .حجم محیط
کشت مصرفی در تاریکی در مقایسه با نور بیشتر بود
که این نتیجه با کاهش وزن یاختهای در تاریکی
منطقی به نظر میرسد .بهعنوان یک نتیجۀ مهم
ازآنجاکه میزان هدایت الکتریکی تحت تیمار تاریکی
بیشتر از این میزان نسبت به تیمار نوری بود ،به همین
دلیل میزان جذب آب و مواد مغذی یاختهها در
محیطهای تحت تأثیر این تیمار کمتر بوده و در نتیجه
میزان رشد یاخته و در پی آن میزان وزن یاختهای
بهدستآمده از این تیمار کمتر بود .با توجه به شکل
 ،2تیمارهای تاریکی و نور تأثیر معنیداری بر
فراسنجههای تولیدهای یاختهای شامل فنولها،
فالونوئیدها ،و میزانهای رسوراترول و پیسید نشان
ندادند .بااینوجود ،میزان فنولها ،فالونوئیدها و
رسوراترول در تاریکی به ترتیب با مقادیر عددی
 105/29میلیگرم گالیک اسید در هر گرم وزن
خشک یاخته 122/23 ،میلیگرم کاتکین در هر گرم
وزن خشک یاخته و  4/64میکروگرم بر میلیلیتر
بیشتر از میزان آنها در نور به ترتیب با ارزشهای
 103/80 ،99/59و  3/98بودند .الزم به یادآوری است
که نور ( 0/93میکروگرم بر میلیلیتر) تأثیر بیشتری
نسبت به تاریکی ( 0/74میکروگرم بر میلیلیتر) برای
تولید پیسید نشان داد .شکل  3تأثیر تیمارهای تاریکی
و نور را در میزان تولید استیلبنوئیدها (رسوراترول +
پیسید) نشان میدهد .همانگونه که پیشبینی
میشد ،تاریکی نسبت به نور نقش مؤثرتری در تحریک
مسیر زیستساختی مربوط به تجمع ترکیبهای پلی
فنولی استیلبنوئیدها بازی میکند .شماری از محققان
( Shi et al., 2014; Zhou & Singh, 2004; Cheng et
 )al., 2015; Guan et al., 2016در نتایج بررسیهای
خود گزارش کردند ،نور میتواند تولید رنگیزههای
آنتوسیانینها را به ترتیب در ،Myrica rubra
Vitis vinifera cv. ،Vaccinium macrocarpon
 Yatomi Rosaو V. vinifera cv. Gamay and
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 Gamay Freauxتحریک کند .این مورد همچنین در
یاختههای روییده در کشتهای تعلیقی نشئتگرفته از
حبههای انگور ( & Zhang et al., 2002; Krasnow
 )Murphy, 2004نیز تأیید شده است .بر پایۀ این
گزارشها و نتایج بهدستآمده ،به نظر میرسد که
یاختههای انگور به دلیل داشتن دو مسیر

سوختوسازی رقیب میتوانند تحت تأثیر تیمارهای
تاریکی و نور به ترتیب در جهت تولید استیلبنوئیدها و
یا فالونوئیدها قرار بگیرند .در نتیجه ،اینگونه میتوان

شکل .1
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استنباط کرد که یاختههای روییده در تاریکی از
یاختههای در حال رشد در نور مرئی از لحاظ تولید
ترکیبهای استیلبنوئید کل تواناتر هستند .احتمال
دارد حذف تابش نور از یاختههای کشتهای تعلیقی،
مسیر سوختوسازی موجود در یاختههای انگور را به
سمت تولید استیلبنوئیدها سوق دهد .این نتیجه
میتواند برای تولید انبوه استیلبنوئیدها در مقیاس
تجاری و برای هدفهای دارویی در آینده سودمند
باشد.

اثر تیمارهای تاریکی و نور روی پارامترهای رشد سلول شامل :وزن تازه سلول ( ،)FCWوزن خشک سلول (pH ،)DCW

محیط ،حجم محیط مصرفی ( )SMVو هدایت الکتریکی محیط (.)EC
* وزن تازه سلول و وزن خشک سلول به صورت گرم در هر  80میلی لیتر از محیط بیان شدند و واحدها برای حجم محیط مصرفی و هدایت
الکتریکی به ترتیب میلی لیتر و میلی زیمنس بر سانتی متر بودند.
;)Figure 1. Effect of the dark and light treatments on the cell growth parameters including: Fresh Cell Weight (FCW
Dry Cell Weight (DCW); pH value; Spent Medium Volume (SMV) and Electrical Conductivity (EC).
FCW and DCW were expressed as gram per 80 ml of the medium and those for SMV and EC were ml and mS/cm, respectively.

*

شکل  .2اثر تیمارهای نور و تاریکی روی پارامترهای تولید سلول شامل :فنولها ( ،)Pفالونوئیدها ( )Fو مقادیر رسوراترول و پیسید.
* فنولها و فالونوئید ها به ترتیب به صورت میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک سلول و میلی گرم کاتکین در هر گرم وزن خشک
سلول بیان شدند و واحدها برای رسوراترول و پیسید میکروگرم بر میلی لیتر بود.
;)Figure 2. Effect of the dark and light treatments on the cell production parameters consisting of: Phenolics (P
Flavonoids (F); Resveratrol and Piceid quantities.
* P and F were expressed as mg GA per gram dry cell weight and mg catechin per gram dry cell weight, respectively, and those for
resveratrol and piceid were as µg/ml.
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شکل  . 3اثر تاریکی و نور روی تحریک مسیر متابولیکی مربوط به تولید استیلبنوئیدها
Figure 3. Effect of the dark and light on stimulating the metabolic pathway related to the production of the stilbenoids

تأثیر محرک اشعۀ فرابنفش  Cبر فراسنجههای تولید
و رشد یاخته

همانگونه که در شکل  4نشان داده شده ،تفاوت
معنیداری در میان شماری از عاملهای
اندازهگیریشدة مربوط به رشد یاخته مانند وزن تازة
یاخته ،وزن خشک یاخته ،حجم محیط کشت مصرفی
و همچنین هدایت الکتریکی مشاهده شد .وزن تازه و
خشک یاختههای تیمارشده با اشعۀ فرابنفش Cبهطور
آشکاری در مقایسه با کشتهای شاهد کاهش پیدا
کردند .بیشترین و کمترین وزنهای تازه و خشک
یاختهای به ترتیب در کشتهای یاختهای شاهد
( 38/92و  0/60گرم در  80میلیلیتر از محیط) و
کشتهای تحریکشده با زمان ده دقیقه از اشعۀ
فرابنفش  12/85( Cو  0/36گرم) مشاهده شدند.
بهطور همسان دو زمان دیگر استفادهشده از اشعۀ
فرابنفش  Cشامل  20و  30دقیقه نیز وزنهای تازه و
خشک یاختهای را به ترتیب با میانگینهای -28/81
 0/57گرم و  0/51-20/29گرم در مقایسه با
کشتهای شاهد کاهش دادند .این رخداد به این علت
میتواند باشد که اشعۀ فرابنفش  Cممکن است مقادیر
جذب آب و مواد مغذی دیگر یاختهها از محیط کشت
را کاهش داده و در پی آن زمان تقسیم شدن یاختهها
را افزایش دهد Xu et al. (2015) .در نتایج بررسیهای
خود گزارش کردند ،تیمار تابش اشعۀ فرابنفش Cبرای
مدت  10و  20دقیقه ،اثر معنیداری در وزن خشک

یاختهها در مقایسه با کشتهای شاهد در کشتهای
تعلیقی یاختهای انگور رقم Cabernet Sauvignon
نشان نداد و بهترین زمان استفاده از این تیمار
بهمنظور جلوگیری از رشد یاخته را زمان  30دقیقه
گزارش کردند که با نتایج بهدستآمده در این پژوهش
که زمان ده دقیقه را بهعنوان بهترین زمان برای
جلوگیری از رشد یاخته معرفی میکند ،مغایرت دارد.
در این رابطه گزارشهای چندی در استفاده از
محرکهای دیگر وجود دارند که نشان میدهند ارتباط
مستقیمی بین استفاده از محرکها و جلوگیری از
رشد یاخته وجود دارد ( Donnez et al., 2011; Xu et
 .)al., 2015بیشترین و کمترین حجم محیط کشت
مصرفی در کشتهای تیمارشده با ده دقیقه از اشعۀ
فرابنفش  60/67( Cمیلیلیتر) و کشتهای
غیرتیمارشده ( 37میلیلیتر) مشاهده شد ،لذا این
منطقی به نظر میرسد که هر چه وزن تازة یاختهای
کمتر باشد ،حجم محیط کشت مصرفی بیشتر خواهد
بود .هدایت الکتریکی در کشتهای تعلیقی یاختهای
بهطور مستقیم با شماری از ترکیبهای یونی بهویژه
اجزای نیترات همبستگی نشان میدهد ،بهطوریکه
هرچه میزان جذب یاختهای از این مواد مغذی درون
کشتهای یاختهای بیشتر باشد میزان هدایت
الکتریکی محیط کمتر خواهد بود و در نتیجه سبب
رشد یاختهای بیشتری میشود ( ;Cai et al., 2011
 .)Hahlbrock, 1975از سوی دیگر ،تجزیۀ همبستگی،
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وجود ضریب همبستگی منفی معنیدار در سطح
 0/01درصد ( )-0/98بین هدایت الکتریکی و وزن تازة
یاخته را نشان داد .بنابراین اگر هدایت الکتریکی
افزایش پیدا کند ،وزن تازة یاخته کاهش پیدا خواهد
کرد .این نتیجه بهروشنی در کشتهای تعلیقی
یاختهای مشاهده شده است ،بهطوریکه بیشترین و
کمترین مقادیر عددی مربوط به هدایت الکتریکی به
ترتیب در کشتهای یاختهای تحریکشده با ده دقیقه
از اشعۀ فرابنفش 3/65(Cمیلی زیمنسبر سانتیمتر)
و کشتهای شاهد ( 2/57میلی زیمنس بر سانتیمتر)
مشاهده شد که این کشتها به ترتیب کمترین و
بیشترین وزنهای یاختهای را داشتند .همانگونه که
در شکل  5نشان داده شده است ،اگرچه تفاوتهای
معنیداری در میان فنولها و فالونوییدهای مربوط به
کشتهای یاختهای تیمارشده با زمانهای مختلف
تابش اشعۀ فرابنفش  Cو شاهد مشاهده نشده ولی،
تیمار زمانی ده دقیقه بیشترین فنولها (112/73
میلیگرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک یاخته) و
فالونوئیدها ( 150/47میلیگرم کاتکین در هر گرم
وزن خشک یاخته) را در مقایسه با تیمارهای دیگر
نشان داد .گزارشهای محدودی مبنی بر افزایش
معنیدار فنولها و فالونوئیدها تحت تأثیر تفاوتهای
زمانی مربوط به تابش اشعۀ فرابنفش  Cدر مقایسه با
شاهد وجود دارد ( .)Xu et al., 2015وجود اختالف و
نتایج متفاوت بین این پژوهش و بررسیهای دیگر
میتواند به دلیل رگههای یاختهای به کار گرفته شده
از رقمهای متفاوت انگور باشد .نتایج این بررسی
پیشنهاد میکنند که استفاده از تیمارهای زمانی کمتر
مربوط به تابش اشعۀ فرابنفش  Cمیتوانند در تجمع
فنولها و فالونوییدها مؤثرتر باشند(2014)Ali et al. .
از محرک (الیسیتور)های جاسمونیک اسید و متیل
جاسمونات استفاده کرده و مشاهده کردند که
غلظتهای کم  0/5و  1/0میلیگرم بر لیتر اثر افزایشی
در تجمع فنولها و فالونوئیدها داشتند .این گزارش
نتایج این پژوهش را مبنی بر معرفی کمترین تیمار
زمانی استفادهشده (ده دقیقه) از محرک اشعۀ
فرابنفش Cبهعنوان بهترین تیمار برای تولید فنولها و
فالونوئیدها تأیید میکند .بر پایۀ شکل  ،6هیچ تفاوت
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معنیدار آماری از نظر غلظت پیسید تحت تأثیر
تیمارهای زمانی تابش اشعۀ فرابنفش  Cمشاهده نشد.
با این وجود ،با توجه به شکل  6میتوان دید که
غلظت رسوراترول بین کشتهای تعلیقی یاختهای
تیمارشده با ده دقیقه از اشعۀ فرابنفش Cو کشتهای
دیگر تفاوت دارد .این نتیجه نشان میدهد ،محرک
اشعۀ فرابنفش  Cبرای تحریک تولید رسوراترول درون
یاختههای کشتهای تعلیقی یاختهای در مقایسه با
تولید رسوراترول گلوکوزید یا پیسید مؤثرتر است.
درنهایت بیشتر تولید رسوراترول در یاختههای روئیده
در محیط تحت تأثیر ده دقیقه تابش اشعۀ فرابنفشC
ثبت شد که این میزان  2/29برابر کشتهای شاهد
بود .اگرچه تفاوتهای غیر معنیداری در میان دیگر
تیمارهای زمانی مشاهده شد ،اما میزان رسوراترول
تولیدشده در تیمارهای زمانی  20و  30دقیقه تابش
نیز به ترتیب  1/15و  1/42برابر کشتهای شاهد
بودند .نتایج بهدستآمده در این پژوهش با یافتههای
 (2015) Xu et al.و  (2010) Liu et al.که زمان 20
دقیقه را بهعنوان بهترین برای تولید استیلبنوئیدها به
ترتیب در کشتهای یاختهای Cabernet Sauvignon
و پینههای بهدستآمده از V. labrusca ×V. riparia
معرفی کردند ،مغایر بودند .مقایسۀ این نتایج و نتایج
بررسیهای دیگران نشان میدهد ،تولید استیلبنها
تحت تأثیر تیمارهای اشعۀ فرابنفش  Cدر کشتهای
تعلیقی یاختهای ناشی از رقمهای انگور در زمانهای
مختلف نتایج متفاوتی خواهد داشت .درمجموع نتایج
این تحقیق منطبق بر نتایج  (2011) Donnez et al.و
 (2010) Aroa et al.است که به ترتیب غلظتهای
کمتر از دو محرک غیرزیستی (متیل جاسمونات) و
زیستی ( )Cuscutaرا بهعنوان غلظت بهینه برای تولید
استیلبنوئیدها معرفی کردند .افزون بر اینSae-Lee ،
 (2014) et al.در نتایج بررسیهای خود گزارش
کردند ،هر چه غلظتهای نیترات آمونیوم استفادهشده
بهعنوان محرک در کشتهای یاختهای انگور کمتر
باشد ،محتوای متابولیتهای ثانوی تولیدشده مانند
رسوراترول بیشتر خواهد بودVan der Plas et al. .
) (1995نیز در نتایج بررسیهای خود گزارش کردند،
تولید درون شیشهای متابولیت های ثانوی بهطور
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مثبتی با تقسیم و فعالیت سوختوسازی کمتر یاخته و
همچنین محتوای قند درونی باالتر آنها همبستگی
دارد .بنابراین ،احتمال دارد که یک همبستگی منفی
بین متابولیتهای ثانوی و رشد یاخته وجود داشته
باشد .به نظر میرسد که توقف رشد در یاخته رخداد
مهمی در راستای زیستساخت متابولیتهای ثانوی
بهعنوان یک راهبرد دفاعی باشد .از اینرو ،میتوان
انتظار داشت که هر چه رشد یاخته کمتر باشد ،تولید
رسوراترول در یاختههای کشتشده ،بهعنوان یک
پاسخ به تنش بیشتر خواهد بود .با انجام تجزیۀ
همبستگی بین وزن تازة یاخته و مقادیر رسوراترول
تولیدشده مشخص شد که یک همبستگی منفی
معنیدار در سطح  0/01درصد ( )-0/73بین آنها
وجود دارد .با در نظر گرفتن اینکه پیسید یکی از
مشتقات رسوراترول در فرم گلیکوزیل است و بر مبنای
فرضیه از مولکول رسوراترول پس از تحریک مسیر
سوختوسازی مربوط به زیستساخت استیلبنوئیدها
تولید خواهد شد ،در این تحقیق ،مشخص شد که یک
همبستگی منفی غیر معنیدار بین میزان رسوراترول و
پیسید در یاختههای تیمارشده با تیمارهای زمانی
مختلف اشعۀ فرابنفش  Cوجود دارد (شکل .)7
بهطوریکه هر چه میزان رسوراترول در تیمارهای

مورد نظر بیشتر باشد از میزان پیسید کاسته خواهد
شد .ازآنجاییکه رسوراترول با دریافت یک واحد از
یوریدین دی فسفات-گلوکز تبدیل به پیسید میشود
بنابراین منطقی به نظر میرسد که افزایش یکی از این
ترکیبهای درونیاختهها با کاهش دیگری همراه
باشد .بیشترین و کمترین میزان پیسید زیستساخت
شده به ترتیب در کشتهای یاختهای تحت تأثیر
زمانهای  30و  10دقیقه تابش نور اندازهگیری شدند
که این مقادیر به ترتیب  1/47و  1/17برابر کشتهای
شاهد بودند .این نتایج نشان میدهند که تأثیر محرک
اشعۀ فرابنفش  Cبرای تولید رسوراترول خیلی مؤثرتر
از تأثیر آن برای تولید پیسید در کشتهای یاختهای
بهدستآمده از رقم مورد بررسی است .افزون بر این،
تأثیر تیمارهای مختلف روی استیلبنوئیدها
(رسوراترول  +پیسید) در شکل  8نشان داده شده
است .بر پایۀ این دادهها ،تیمار زمانی ده دقیقه از
تابش اشعۀ فرابنفش  Cرا میتوان بهعنوان زمان بهینه
برای استفاده از این محرک برای تولید
استیلبنوئیدهای بررسیشده معرفی کرد .درنهایت ،این
تیمار بهترین تیمار به کار گرفته شده در این پژوهش
برای تولید فنولها ،فالونوئیدها و همچنین
استیلبنوئیدها معرفی میشود.

شکل  .4اثر تیمارهای نور  UV-Cروی پارامترهای رشد سلول شامل :وزن تازه سلول ( ،)FCWوزن خشک سلول (pH ،)DCW

محیط ،حجم محیط مصرفی ( )SMVو هدایت الکتریکی محیط (.)EC
* وزن تازه سلول و وزن خشک سلول به صورت گرم در هر  80میلی لیتر از محیط بیان شدند و واحدها برای حجم محیط مصرفی و هدایت
الکتریکی به ترتیب میلی لیتر و میلی زیمنس بر سانتی متر بودند.
Figure 4. Effect of UV-C treatments on the cell growth parameters including: Fresh Cell Weight (FCW); Dry Cell
Weight (DCW); pH value; Spent Medium Volume (SMV) and Electrical Conductivity (EC).
FCW and DCW were expressed as gram per 80 ml of the medium and those for SMV and EC were ml and mS/cm, respectively

*
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.)F( ) و فالونوئیدهاP(  فنولها: روی پارامترهای تولید سلول شاملUV-C  اثر تیمارهای نور.5 شکل
* فنولها و فالونوئید ها به ترتیب به صورت میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک سلول و میلی گرم کاتکین در هر گرم وزن خشک
.سلول بیان شدند
Figure 5. Effect of UV-C treatments on the cell production parameters consisting of: Phenolics (P) and Flavonoids (F)
* P and F were expressed as mg GA per gram dry cell weight and mg catechin per gram dry cell weight, respectively

. روی تولید رسوراترول و پیسیدUV-C  اثر تیمارهای نور.6 شکل
.* رسوراترول و پیسید به صورت میکروگرم بر میلی لیتر بیان شدند
Figure 6. The effect of UV-C treatments on the bio-production of resveratrol and piceid
* Resveratrol and piceid were expressed as µg/ml

 UV-C  رابطه بین تولید رسوراترول و پیسید در کشت های سلولی تحت تیمارهای نور.7 شکل
Figure 7. The correlation between the production of resveratrol and piceid affected by UV-C treatments
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شکل  .8اثر تیمارهای زمانی نور UV-Cروی تولید استیلبنوئیدها (رسوراترول  +پیسید)
)Figure 8. The effect of UV-C treatments on the production of Stilbenoids (Resveratrol + Piceid

نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد ،دو مسیر سوختوسازی
رقیب در یاختههای انگور میتوانند تحت تأثیر
تیمارهای نور و تاریکی قرار گیرند .شماری از
گزارشها نور را بهعنوان یک عامل کلیدی برای
تحریک مسیر سوختوسازی فالونوئیدها بهویژه تولید
رنگیزههای آنتوسیانینها معرفی کردهاند .در این
تحقیق ،اگرچه تفاوت بین دو سطح نور از لحاظ آماری
برای تولید استیلبنوئیدها غیر معنیدار بود ،اما به نظر
میرسد که تحریک بیشتر این مسیر بهوسیلۀ تاریکی
در مقایسه با نور میتواند بهمنظور پیشرفت در
فرآیندهای همسان برای هدفهای تجاری سودمند
با شد .افزون بر این ،ترکیب تاریکی و زمان ده دقیقه از

اشعۀ فرابنفش Cدر این تحقیق بهعنوان تیمار بهینه و
مؤثرتر برای توسعۀ فرآیندهای ترکیبی تعیین شد .بر
پایۀ مشاهدهها ،یک همبستگی منفی معنیدار بین
تولید استیلبنوئیدها با رشد یاخته و همچنین یک
همبستگی منفی غیرمعنیدار بین دو ترکیب
رسوراترول و پیسید وجود داشت .اگرچه بررسیهای
بیشتری بهمنظور کشف همۀ این سازوکارها مورد نیاز
است ،نتایج کار ما پیشنهاد میکند ،بهاحتمال حذف
تابش نور مرئی از یاختهها و تیمار آنها با زمانهای
مختلف محرک اشعۀ فرابنفش  Cبهویژه زمان کمتر ده
دقیقه در مسیر زیستساختی رسوراترول نسبت به
مسیر زیستساختی دیگر مؤثرتر خواهد بود.
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