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مقاله پژوهشی

اثر تیمار با نانولولهی کربنی چند الیه بهعنوان الیسیتور در افزایش فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی

2

رقیه حلقومی  ،1سیاوش حسینی سرقین  ،*1جلیل خارا  1و بهمن حسینی

 1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه 2 ،گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه
(تاریخ دریافت ،1399/07/27 :تاریخ پذیرش نهایی)1399/11/07 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف نانولولهی کربنی چند دیواره (صفر 150 ،100 ،50 ،و  200میلیگرم بر لیتر) و کربن
فعال بر محتوای فنول و فالوونوئید کل ،ظرفیت آنتی اکسیدانی ،محتوای پراکسید هیدروژن ،آنتوسیانین ،فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز ،فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار
انجام شد .تیمار کربن فعال بهمنظور بررسی آثار نانولولههای کربنی و مقایسهی آن با حالت معمول کربن در این مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج آنالیز دادهها نشان داد با افزایش غلظت نانولولهی کربنی ،محتوای پراکسید هیدروژن ،فنول ،آنتوسیانین و ظرفیت آنتیاکسیدانی
نسبت به حالت شاهد و تیمار کربن فعال افزایش یافت .بیشترین محتوای فالونوئید در غلظت  50و  150میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی
(بهترتیب  0/001088و  0/001045میلیگرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد .فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز نیز با افزایش غلظت نانولولهی
کربنی افزایش اندکی نشان داد و از میان آنزیمهای آنتی اکسیدان نیز ،فعالیت کاتاالز و پراکسیداز با افزایش غلظت نانولولهی کربنی افزایش
یافت .در بررسیهای انجامشده ،تیمار کربن فعال رفتاری مشابه حالت شاهد از خود نشان داد .بهطورکلی نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که استفاده از نانولولهی کربنی بهعنوان محرک ،ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه ریحان را باال برده و از طرفی منجر به افزایش محتوای
ترکیبات فنولی شده است.
واژگان کلیدی :آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز ،کربن فعال ،ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه ،محتوای ترکیبات فنولی ،نانولولهی کربنی چند دیواره

در بسیاری از گیاهان ،استفاده از محرکهای زیستی و غیر

مقدمه
ریحان با نام علمی ( ،)Ocimum basilicum L.از گیاهان

زیستی تأثیر بهسزایی در افزایش عملکرد و کیفیت آنها داشته

دارویی مهم و ارزشمند خانواده نعناعیان است ،که دارای

است .نانوذرات از جمله موادی هستند که تأثیر مثبت و منفی

خواص ضدباکتریایی ،ضدقارچی ،ضدویروسی ،ضدالتهاب و

آنها بر عملکرد گیاهان و جنبههای مختلف رشدشان گزارش

آنتیاکسیدانی است .ریحان دارای ترکیبات فنیل پروپانوییدی

شده است که نوع این تأثیر بستگی به عوامل مختلفی چون

است که مهمترین آنها کاویکول ،متیل کاویکول و اوژنول است

غلظت ،اندازه ،خواص فیزیکی و شیمیایی و ترکیب نانوذرات

(.)Javanmardi et al., 2002

دارد ( .)Hatami and Ghorbanpour, 2014یکی از انواع
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نانولولههای کربنی است .این نانولولهها بهدلیل ویژگیهای

زنجیرهی غذایی و سالمت انسان انجام شود .بهعنوان مثال،

خاصشان ،قادرند از دیواره سلولی و غشای سلولهای گیاهی

نتایج تحقیقات  Linو همکاران ( )2009نشان داد که اعمال اثر

عبور کنند و مادهی موردنظر را بهراحتی به سلول تحویل دهند.

 MWCNTsدر سوسپانسیون سلولی کشت سلولهای

این دسته از محرکها از لحاظ شکل واجد ساختارهای

آرابیدوپسیس ( )Arabidopsis talianaباعث کاهش درصد

استوانهای با قطر چند نانومتری هستند که به شکل صفحات

زندهمانی ،وزن خشک ،محتوای کلروفیل و فعالیت سوپراکسید

گرافینی پیچانده شدهاند و از نظر طول ،قطر ،کایرالیته (تقارن

دیسموتاز گردید ( .)Lin et al., 2009همچنین  Tiwariو

صفحات گرافین) و شمار الیهها متفاوت بوده و شامل دو گروه

همکاران ( )2014نشان دادند که گیاهچههای ذرت ( Zea mays

نانولولههای تک الیه

Single Walled Carbon Nanotubes

) (SWCNTsو چند الیه

Multi Walled Carbon Nanotubes

) (MWCNTsهستند (.)Zhang et al., 2013

 )L.در محیطکشت آگار که با سطوح مختلفی از

MWCNTs

تیمار شدهاند ،رشد و جذب آب را افزایش دادهاند Mondal .و
همکاران ( )2011اثبات کردند که سرعت جوانهزنی و رشد

مطالعات مختلفی انجام شده است که اثرات مثبت و منفی

گیاه ( )Brassica juncea L.در حضور  MWCNTsافزایش

نانولولههای کربنی را در سیستمهای زیستی و گیاهی نشان

مییابد .عالوه بر اینها اثرات سودمند  MWCNTsبر روی

میدهد .گیاهان و سلولهای گیاهی گرایش زیادی به تجمع

جوانهزنی و رشد گونههای مختلف گیاهی مانند

نانولولههای کربنی دارند و این موضوع گیاهان را بهعنوان

،Allium cepa ،Daucus carota ،Raphanus sativus ،sativa

مهمترین حلقهای که باعث ورود نانولولههای کربنی به

،Lolium perenne ،Brassica napus

چرخههای زیستی میشود ،قرار میدهد .برخی از مطالعات

( )Canas et al., 2008و

نشان دادهاند نانولولههای کربنی آثار سمیتی بر گیاهان دارند .اما

( )Villagarcia et al., 2012اثبات شده است .مطالعهای که در

آستانهای که عالئم سمیت در آن ایجاد میشود بهطور

گیاه گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicumانجام شد نشان

گستردهای بین گونههای گیاهی مختلف متفاوت است و تأثیر

داد نانولولههای کربنی با نفوذ در پوشش بذرهای این گیاه

ذرات نانو در گونههای مختلف گیاهی بسته به مرحلهی رشد

باعث افزایش رشد و سرعت جوانهزنی از طریق افزایش در

گیاه ،روش و مدت زمان قرارگرفتن در معرض ذرات نانو،

جذب آب میشوند ( .)Khodakovskaya et al., 2009بهطور

اندازه ،غلظت ،ترکیب شیمیایی ،ساختار سطح ،حاللیت ،شکل

کلی الیسیتورها( ،مولکولهای خارجی که میتوانند به

و میزان تجمع ذرات ،متفاوت است ( .)Nel et al., 2006طبق

پروتئینهای گیرنده اختصاصی بر روی غشای سلولهای

مطالعات صورت گرفته روی سلولهای جانوری نیز نانولولهها

گیاهی متصل شده و باعث پاسخهای دفاعی گیاه شوند) باعث

در غلظتهای پایین موجب افزایش رشد سلولی و در

ایجاد پاسخ فوق حساسیتی در گیاه میشوند که با توجه به

غلظتهای باالتر موجب واکنشهای التهابی و پاسخهای ایمنی

گونهی گیاهی ،مرحلهی نمویاش ،شرایط متابولیک و نوع

سلولی ،مشابه وضعیتی که در برابر تهاجم یک عفونت وریدی

الیسیتور این پاسخ با شدتهای مختلف بروز میکند (شکل .)1

از خود نشان میدهد ،میشوند .در واقع اثر نانولولهها در ایجاد

اتصال الیسیتور به گیرندهی غشای پالسمایی ،جریان خروجی

مرگ سلولی ناشی از تولید بیش از حد رادیکالهای آزاد و

یونهای کلر و پتاسیم را القا میکند که باعث ایجاد تغییرات

عوارض ناشی از آن ،تخلیهی مواد آنتیاکسیدان و تنظیم

سریع در الگوی فسفریالسیون پروتئین ،فعالشدن پروتئین

افزایشی برخی از ژنها و تنظیم کاهشی برخی ژنهای دیگر

کیناز و -Gپروتئین میشود .با اسیدیشدن سیتوپالسم ،آنزیم

است ( .)Salata, 2004بنابراین ضروری است تحقیقات

 NADPHاکسیداز بهعنوان مسئول تولید رادیکالهای آزاد

Lactuca

Cucumis sativus

lycopersicum

Solanum
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اکسیژن ،فعال میشود .جاسمونات و سالیسیلیک اسید بهعنوان

مواد و روشها

پیامبرهای ثانویه تولید میشوند و باعث فعالشدن آنزیمهای

کشت و آمادهسازی ریحان :بذور ریحان (

دفاعی مانند فنیلآالنین آمونیالیاز ( )PALو چالکون سنتاز

 )basilicum L.رقم کشکنی لولو ( ،)Keshkeni levelloاز مرکز

میشوند که تولید مولکولهای دفاعی مانند فیتوآلکسینها و در

تحقیقات کشاورزی دانشگاه ارومیه تهیه گردید .بذرهای ریحان

Ghorbanpour and

در سینیهای نشا حاوی پیتماس و پرلیت به نسبت برابر

 )Hadian, 2015نانوموادی مانند نانولولههای کربنی میتوانند

کشت داده شد .سپس گلدانهای پالستیکی با ارتفاع 20

بهعنوان ترکیبات سیگنال برای واکنشهای متابولیکی و

سانتیمتر و قطر دهانه  15سانتیمتر انتخاب شدند .کف

فیزیولوژیکی عمل کنند .چگینی و همکاران ( )1395نشان

گلدانها با شن درشت تا ارتفاع دو سانتیمتر پر شد و

دادند استفاده از غلظت کم ( 50میلیگرم بر لیتر) نانولولههای

گیاهچههای یکنواخت پس از یک هفته رشد در سینیهای نشا

کربنی چند دیواره عاملدار بههمراه تنش متوسط خشکی (50

به گلدانهای پرشده با نسبت برابری از ماسه و پیتماس انتقال

درصد ظرفیت زراعی) شاخصهای فیزیولوژیکی و فعالیت

داده شد .گلدانها در شرایط یکسان دمای  25تا  30درجه در

آنتیاکسیدان عصاره مریمگلی را بهبود بخشید .در تحقیق

طول روز 18 ،تا  20درجه سانتیگراد در طی شب و طول

دیگری در گیاه تنباکو ،مشاهده شد تیمار گیاه با نانولوله کربنی

روشنایی  16ساعت و  8ساعت تاریکی در طی شبانهروز با

در غلظتهای بین  5تا  500میکروگرم در میلیلیتر باعث

شدت نور ( 60 µm.m2.s-1اندازهگیری شده با دستگاه

افزایش  55تا  64درصدی سرعت رشد سلولی میشود

لوکسمتر دیجیتالی  )Light Meter UT383و رطوبت نسبی

( .)Khodakovskaya et al., 2012با توجه به اینکه ریحان

( 31%اندازهگیری شده با دستگاه رطوبتسنج )CEM DT-323

دارای متابولیتهای ثانویه ارزشمندی است و با توجه به

در اتاقک رشد دانشکده علوم نگهداری شده و تا مرحله

ضرورت و نیاز توجه و تمرکز بیشتر بر گیاهان دارویی و

گلدهی آبیاری گلدانها یک روز در میان انجام شد.

نهایت متابولیتهای ثانویه را القا میکند (

Ocimum

استفاده بهینه از مواد مؤثرهی آنها و با در نظرداشتن اثرات مثبتی

تیمار با نانولوله کربنی :نانولوله کربنی چند جداره با قطر

که از نانو تیوب کربنی بر شاخصهای فیزیولوژیکی و

خارجی  20-30نانومتر و قطر داخلی  5-10نانومتر و طول

بیوشیمیایی برخی گیاهان گزارش شده است ،پژوهش حاضر

 10-30میکرومتر از شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیان (مشهد

بهمنظور بررسی اثر نانولوله کربنی چند دیواره بر ظرفیت

– ایران) تهیه شد .جدول  1و شکل  2ویژگیهای نانوذره را

آنتیاکسیدانی و تغییر محتوای فنولی گیاه ریحان انجام شد.

نشان میدهد .غلظتهای بهینه برای اعمال بر گیاه ریحان با
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جدول  -1خصوصیات نانولولهی کربنی چند دیواره
> )> 95 % carbon nanotube (from TGA and TEM
97% wt % carbon content

)Purity (%

)20-30 (from HRTEM, Raman

)Outside diameter(nm

5-10

)Inside diameter (nm

)10-30 (TEM

)Length (µm

)>110 m2/g (BET

SSA

Black

Color

)< 1.5 wt% (TGA

Ash

>100 s/cm

Electrical conductivity

0.28 g/cm3

Tap density

~ 2.1 g/cm3

True density

Multi-walled carbon nanotubes manufacturing
CVD
method
CVD: Chemical vapor deposition, SSA: Specific surface area, TGA: Thermogravimetric Analysis, BET: Brunauer-EmmettTeller surface area analysis, TEM: Transmission Electron Microscopy

شکل  -2خصوصیات نانولولههای کربنی چند جداره -a .طیف رامان -b ،تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره ( -c .)SEMتصویر
میکروسکوپ الکترونی گذاره ( -d ،)TEMالگوی )X-ray defraction( XRD

استفاده از یک آزمون مقدماتی تعیین شد .سپس با استفاده از
آبمقطر غلظتهای صفر 150 ،100 ،50 ،و  200میلیگرم بر

آنالیزهای بعدی روی آن انجام شد.
تعیین میزان فنول کل :محتوای فنول کل با استفاده از

لیتر از نانولولهی کربنی و  50میلیگرم بر لیتر از کربن فعال

معرف فولین -سیوکالتئو تعیین شد (

(جهت مقایسه آثار ایجادشده با شکل نانوی کربن) تهیه شد و

 .)2001مقدار  0/1گرم بافت تازه برگی در  1میلیلیتر متانول

Elma,

ساییده شد .محلول بهدست آمده با کاغذ صافی ،صاف شد .به

 ،)Ultrasonic S60H, Germanyبهصورت محلولپاشی بر

 0/5میلیلیتر از عصاره رقیقشده ( 0/5 ،)1:10میلیلیتر فولین

اندام هوایی گیاه ریحان اعمال شد .تیمار اول یک ماه بعد از

رقیقشده ( 1:10رقیقشده با آبمقطر) اضافه شد .پس از آن

کشت گیاهچهها یعنی در مرحله  8-6برگی گیاه ریحان اعمال

 400میکرولیتر سدیم کربنات یک موالر به مخلوط اضافه شد

شد .پس از  15روز ،دومین محلولپاشی نیز انجام و پس از دو

و نمونهها بهمدت  15دقیقه در دمای اتاق باقی ماندند؛ جذب

هفته از دومین تیمار ،اندامهای هوایی برداشت شده و

نمونهها در طولموج  765نانومتر با استفاده از دستگاه

پس از اولتراسونیک ( 40وات و بهمدت  30دقیقه) (

McDonald et al.,
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اسپکتروفوتومتر  )WPA S2100, UK( UV-Visibleخوانده

 :FRAPدر این سنجش واکنشگر  FRAPاز طریق مخلوط

شد و درنهایت غلظت فنول در نمونهها با استفاده از منحنی

کردن بافر استات با  TPTZدر هیدروکلریک اسید و

استاندارد گالیک اسید تعیین شد.

 FeCl3.6H2Oتولید شد .سپس جذب محلولهای حاوی

میکرولیتر عصاره متانولی بههمراه  75میکرولیتر  NaNO2پنج

طولموج  593نانومتر اندازهگیری شد .واکنشگر  FRAPبه

درصد بهمدت  5دقیقه نگهداری شد .سپس  150میکرولیتر

عنوان شاهد استفاده شد .از محلول آبی  FeSO4.7H2Oبا

 10 AlCl3درصد به محلول اضافه شد و بهمدت  6دقیقه

غلظتهای مختلف برای رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد.

انکوبه شد .سپس به آن  500میکرولیتر سود یک موالر اضافه

مقدار  FRAPبرحسب میلیمول سولفات آهن بر گرم گیاه بیان

شد و پس از مخلوطکردن ،جذب نوری آن در طولموج 510

شد (.)Galletti et al., 2005; Benzie and Strain, 1996

نانومتر خوانده شد .میزان کل فالونوئید در عصاره بهصورت

اندازهگیری آنتوسیانین کل :با استفاده از روش

میلیگرم معادل کوئرستین بیان شد (.)Chang et al., 2002

Wagner

( 0/05 ،)1979گرم از بافت تازه برگ گیاه در  10میلیلیتر

تعیین میزان پراکسید هیدروژن 0/3 :گرم نمونه گیاهی در

متانول اسیدی (متانول :هیدروکلریک اسید 1:99 ،حجمی-

 3میلیلیتر تریکلرو استیک اسید ( )TCAیک درصد هموژن

حجمی) درون هاون چینی ساییده شد .مخلوط حاصل درون

گردید؛ سپس نمونهها بهمدت  10دقیقه در  12000 gو دمای 4

فالکون ریخته شد و بهمدت  24ساعت در دمای اتاق در محیط

درجه سانتیگراد سانتریفوژ شد .سپس به  0/75میلیلیتر از

تاریک قرار داده شد؛ عصاره حاصل با سرعت  10000دور بر

محلول رویی 0/75 ،میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  10میلیموالر

دقیقه بهمدت  15دقیقه سانتریفوژ شد و جذب محلول رویی

با  pHمعادل  7و  1/5میلیلیتر یدید پتاسیم یک موالر اضافه

در طولموج  550نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر خوانده

شد .غلظت پراکسید هیدروژن نمونهها با استفاده از دستگاه

شد .آنتوسیانین کل با ضریب خاموشی ( )ɛمعادل  33000با

اسپکتروفوتومتر در طولموج  390نانومتر و منحنی استاندارد

استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:

آن در طیفی از صفر تا  15نانومول بر گرم وزن تر گیاه
اندازهگیری شد (.)Loreto and Velikova, 2001
تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی با روش  :DPPHدر این
روش ابتدا  0/1میلیلیتر محلول متانولی نمونهها بههمراه 3/9
میلیلیتر محلول متانولی  DPPHدر لولههای آزمایش مخلوط
شد و پس از  30دقیقه ،در دمای اتاق و در تاریکی جذب آنها
در طولموج  517نانومتر با استفاده از اسپکتروفوتومتر خوانده
شد .میزان خاصیت آنتیاکسیدانی با رابطه زیر محاسبه شد
(:)Saha et al., 2004
 AI = (A-A0/A0) × 100درصد مهار اکسیداسیون =

AI

جذب محلول حاوی مهارکننده اکسیداسیون =  ،Aجذب
محلول کنترل که در آن هیچ ترکیب مورد آزمایش (مانند
عصاره یا استاندارد) وجود ندارد =

A0

بررسی قدرت آنتیاکسیدانی – احیاکنندگی فریک

A = ɛbc

 b ،Aو  cبهترتیب نشاندهنده جذب نوری محلول ،عرض
کوت (سانتیمتر) و غلظت محلول مدنظر (میلیگرم بر گرم)
هستند.
فعالیت آنزیم کاتاالز :جهت اندازهگیری فعالیت آنزیم
کاتاالز از روش  ،)1984( Aebiاستفاده شد .بدین ترتیب که 2
میلیلیتر بافر فسفات ( 100میلیموالر با  )pH= 6/8با 0/5
میلیلیتر  30( H2O2میلیموالر) و عصاره آنزیمی مخلوط شد.
کاهش جذب در طولموج  240نانومتر بهمدت یک دقیقه
اندازهگیری شد و فعالیت آنزیمی با فرمول زیر محاسبه گردید:
 / minتغییرات جذب نوری( = ) (mM/minواحد آنزیمی
 (0.0436ضریب خاموشی ) /حجم مخلوط واکنش
(

-1

× )(slope
-1

mM cm

فعالیت آنزیم پراکسیداز :فعالیت این آنزیم با استفاده از
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عصاره آنزیمی به مخلوط واکنش آنزیمی شامل (بافر سدیم

بافر تریس  500میکروموالر با  pHبرابر  8/1که حجم نهایی

فسفات  50میلیموالر با  ،pH= 7گایاکول  %1و )1% H2O2

یک میلیلیتر داشت ،آماده شد و پس از  70دقیقه در دمای 37

اضافه شد .فعالیت آنزیمی به واسطه انجام واکنش اکسیداسیون

درجه سانتیگراد واکنش تبدیل تیروزین به کوماریک اسید با

بهمدت یک دقیقه و در هر  5ثانیه در طولموج  420نانومتر

اضافهنمودن  0/05میلیلیتر کلریدریک اسید  5نرمال متوقف

اندازهگیری شد.

شد .فعالیت آنزیم  TALبا تشکیل  p-coumarateتوسط

 / minتغییرات جذب نوری( = ) (mM/minواحد آنزیمی

اسپکتروفوتومتر در طولموج  333نانومتر اندازهگیری شد

 (26.6ضریب خاموشی ) /حجم مخلوط واکنش

−1

× )(slope
−1

) mM cm

فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز :فعالیت آنزیم پلیفنول
اکسیداز با استفاده از روش  Karو  ،)1976( Mishraآنالیز
گردید .مخلوط واکنش شامل  1/5میلیلیتر بافر سدیم فسفات
 50میلیموالر با  100 ،pH=7میکرولیتر  20 H2O2میلیموالر،
 200میلیلیتر پیروگالل  20میلیموالر و  200میکرولیتر عصاره
آنزیمی بود .جذب مخلوط واکنش در طولموج  420نانومتر
هر  5ثانیه بهمدت یک دقیقه سنجیده شد و فعالیت آنزیمی به
واسطه پورپوروگالین تولیدشده با فرمول زیر محاسبه شد:
 / minتغییرات جذب نوری( = ) (mM/minواحد آنزیمی
 (2.47ضریب خاموشی ) /حجم مخلوط واکنش

× )(slope

(.)Beaudoin – Eagan and Thorpe, 1985
محاسبات آماری :این آزمایش بهصورت طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد و محاسبات آماری دادههای
حاصل از آزمایش با استفاده از نرمافزار  ،SPSSنسخه ،22
انجام گرفت؛ برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای
دانکن و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelسری 2016
استفاده شد .در تمامی شکلها بارهای عمودی نشاندهنده  SE

برای سه تکرار

است.

نتایج
محتوای فنول ،فالوونوئید و آنتوسیانین کل :نتابج بررسیها

) mM cm

نشان داد اثر کاربرد نانولولههای کربنی چند دیواره بر میزان فنل

فعالیت آنزیم  -Lفنیلآالنین آمونیالیاز :فعالیت این آنزیم

کل در گیاه ریحان نسبت به نمونههای شاهد و کربن فعال

با استفاده از روش  ،)1965( Zuckerاندازهگیری شد؛ 100

دارای اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد بود .بیشترین

میکرولیتر از عصاره آنزیمی به مخلوط واکنش حاوی بافر

میزان ترکیبات فنولی ( 0/284میکرومول بر گرم وزن تر) در

 50( Tris–HClمیلیموالر و  )pH=8و  0/5میلیلیتر -L

تیمار  200میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی و کمترین میزان

فنیلآالنین  10میلیموالر اضافه شد .واکنش با اضافهکردن 50

( 0/121میکرومول بر گرم وزن تر) در تیمار کربن فعال

میکرولیتر کلریدریک اسید  5نرمال متوقف شد و فعالیت آنزیم

مشاهده شد (شکل  .)3با توجه به نتایج تجزیه واریانس در

در طولموج  290نانومتر با استفاده از منحنی استاندارد

سطح احتمال  5درصد ،محتوای فالوونوئید کل در نمونههای

سینامیک اسید در غلظتهای مشخص محاسبه شد.

تیمارشده با نانولولهی کربنی نسبت به نمونههای شاهد

−1

−1

فعالیت آنزیم تیروزین آمونیالیاز ( :)TALیک گرم از

تغییرات معنیدار داشت .بیشترین میزان فالوونوئید در غلظت

بافت تازه برگ ریحان در دمای  4درجه سانتیگراد با 3

 50و  150میلیگرم بر لیتر از نانولولهی کربنی و کمترین میزان

pH

در غلظت  100میلیگرم بر لیتر مشاهده شد (شکل .)4

معادل  )8/4که حاوی  15میلیموالر  -2مرکاپتواتانول بود

همچنین محتوای آنتوسیانین با افزایش غلظت نانولولهی کربنی

بهخوبی ساییده شد .پروتئین عصاره با استفاده از روش

افزایش معنیداری نسبت به نمونههای شاهد نشان داد که

 )1976( Bradfordاندازهگیری شد .مخلوط واکنش حاوی

بیشترین میزان آن ( 0/00071میلیگرم بر گرم وزن تر) در

میلیلیتر بافر تریس ( 0/05موالر تریس-کلریدریک اسید با
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حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -4تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر میزان فالوونوئید کل گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار  ±SEاست و
حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

غلظت  200میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی مشاهده شد

آنتیاکسیدانی -احیاکنندگی فریک ( )FRAPداشت .بیشترین

(شکل .)5

خاصیت آنتیاکسیدانی در غلظت  200میلیگرم بر لیتر

فعالیت آنتیاکسیدانی و غلظت پراکسید هیدروژن :با

نانولولهی کربنی مشاهده شد (شکل  7و .)8

توجه به نتایج بهدست آمده مشاهده شد با افزایش غلظت

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان :با توجه به بررسی نتایج

نانولولهی کربنی محتوای پراکسید هیدروژن نیز افزایش

بهدست آمده ،با افزایش غلظت نانولولهی کربنی ،فعالیت آنزیم

معنیدار پیدا کرد؛ بهطوریکه بیشترین محتوای پراکسید

کاتاالز ابتدا یک کاهش در غلظت  100میلیگرم بر لیتر نشان

هیدروژن در غلظت  200میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی

داد ،پس از آن دوباره تا غلظت  200میلیگرم بر لیتر افزایش

( 10/2نانومول بر گرم وزن تر) و کمترین آن در حالت شاهد

داشت (شکل  .)9در مورد فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز نیز

( 5/27نانومول بر گرم وزن تر) مشاهده شد (شکل .)6

ابتدا در غلظت  100میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی یک

همچنین نتایج نشان داد تیمارهای مختلف نانولولهی کربنی اثر

افزایش فعالیت مشاهده شد که پس از آن تا غلظت 200

معنیدار بر مهار رادیکالهای آزاد  DPPHو قدرت

میلیگرم بر لیتر فعالیت آنزیم کاهش نشان داد (شکل .)11
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حروف غیر مشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -6تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر غلظت پراکسید هیدروژن گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار ±SE
است و حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد

شکل  -7تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش  DPPHگیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه
تکرار  ±SEاست و حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.
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شکل  -5تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر میزان آنتوسیانین گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار  ±SEاست و
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تکرار  ±SEاست و حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -9تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر فعالیت آنزیم کاتاالز گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار  ±SEاست و
حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -10تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار
 ±SEاست و حروف غیرمشابه ستونها ،معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.
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شکل  -8تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر ظرفیت آنتیاکسیدانی به روش  FRAPگیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه
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 ±SEاست و حروف غیرمشابه ستونها معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -12تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر فعالیت آنزیم فنیل آالنین آمونیالیاز گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه
تکرار  ±SEاست و حروف غیرمشابه ستونها معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.

شکل  -13تأثیر غلظتهای مختلف نانولوله کربنی و کربن فعال بر فعالیت آنزیم تیروزین آمونیالیاز گیاه ریحان .مقادیر ،میانگین سه تکرار
 ±SEاست و حروف غیر مشابه ستونها معنیدار بودن میانگین دادهها براساس آزمون دانکن ( )P<0.05را نشان میدهد.
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فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز با افزایش غلظت نانولولهی کربنی

ROSها) نیز افزایش یافته است .این ترکیب بهعنوان یکی از

افزایش یافت (شکل .)10

ترکیبات پیامرسان میتواند منجر به فعالسازی و بیان ژنهای

فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز با

که با نتایج حاصل از این پژوهش در افزایش ترکیبات فنولی و

افزایش غلظت نانولولهی کربنی افزایش نشان داد که این میزان

آنتوسیانین کل همخوانی دارد .افزایش محتوای فنولی با افزایش

در غلظت  200میلیگرم بر لیتر به بیشترین میزان خود رسید

غلظت نانولولههای کربنی تا  200میلیگرم بر لیتر میتواند به

(شکل  12و .)13

دلیل افزایش فعالیت آنزیمهای فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین
آمونیالیاز باشد .زیرا افزایش فعالیت این دو آنزیم باعث افزایش

بحث

تولید سینامیک اسید و کوماریک اسید میشود که پیشسازهای

استفاده از الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی و قرارگرفتن

ترکیبات فنولی در مسیر فنیل پروپانوئید هستند .بیشترین میزان

سلولهای گیاهی تحت اثر محرکهای مختلف ،منجر به تغییر

فالوونوئید کل در غلظت  50و  150میلیگرم بر لیتر از

در فرایندهای متابولیکی و فعالشدن مسیرهای بیوسنتزی

نانولولهی کربنی مشاهده شد که تفاوت معنیدار با حالت شاهد

متابولیتهای ثانویه میشود؛ بسیاری از محققان مشاهده

و تیمار  50میلیگرم بر لیتر کربن فعال داشت .خاصیت

کردهاند که استفاده از نانولولههای کربنی بهعنوان الیسیتوری

آنتیاکسیدانی گیاه به میزان ترکیبات فنولی بستگی دارد .این

قدرتمند ،شاخصهای رشدی و فرایندهای متابولیکی گیاه را

ترکیبات از نظر صنعتی بسیار حائز اهمیت هستند و از طریق

تحت تأثیر قرار میدهد .این مواد بهدلیل ساختار ،ابعاد و

مسیر شیکیمات -فنیلپروپانوئید -فالوونوئید ساخته میشوند

افزایش در سطح واکنشپذیری نسبت به ذرات بزرگ همین

( .)Osawa, 1994با توجه به اهمیت این ترکیبات گیاهی در

عنصر مانند کربن فعال ،جذب و میانکنش با سیستمهای

ساخت ترکیبات دارویی ،استفاده از محرکهایی که باعث

زیستی را افزایش میدهند Khodakovskaya .و همکاران

باالبردن میزان این ترکیبات در گیاه میشوند از درجه اهمیت

( )2013نشان دادند استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره

باالیی برخوردار است.

باعث افزایش تولید زیستتوده در گیاه گوجهفرنگی شد .در

روشهای مختلفی جهت سنجش ظرفیت آنتیاکسیدانی

برخی از مطالعات مشخص شده است ،استفاده از نانولولههای

گیاهان وجود دارد که در این پژوهش عالوه بر سنجش

کربنی میتواند منجر به تولید گونههای فعال اکسیژن ()ROS

محتوای فنولی تام ،ظرفیت آنتیاکسیدانی با استفاده از

شود ( .)Tan et al., 2009اگرچه این گونههای فعال بهعنوان

روشهای رادیکال آزاد  DPPHو قدرت آنتیاکسیدانی-

مولکولهای عالمترسان در فرایندهای رشدونمو گیاهی

احیاکنندگی فریک ( )FRAPمورد آزمایش قرار گرفت .تست

دخالت دارند ،با این وجود میتوانند منجر به تخریب سلولی و

 DPPHبراساس واکنش ترکیباتی مانند فنولها بهعنوان دهنده

حتی مرگ آن شوند و این در صورتی است که تولید  ROSاز

هیدروژن با رادیکال آزاد  DPPHو تست  FRAPنیز براساس
3+

2+

میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی سلول فراتر رود .در واقع

توانایی ترکیبات فنولی در احیای  Feبه  Feاست .بهدلیل

عالمترسانی اکسیداتیو یا ایجاد صدمه در سلولهای گیاهی

وجود تنوع در ترکیبات گیاهی ،بهتر است از چند روش برای

به توازن بین تولید  ROSو فعالیت سیستم آنتیاکسیدانی

بررسی ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه استفاده شود تا معایب

بستگی دارد ( .)Tripathy and Oelmuller, 2012در این

روشهای مختلف پوشانده شود .در سنجش ظرفیت

پژوهش مشاهده شد با افزایش غلظت نانولولهی کربنی تا 200

آنتیاکسیدانی به روش  FRAPمشاهده شد غلظت 200

میلیگرم بر لیتر ،محتوای پراکسید هیدروژن (بهعنوان یکی از

میلیگرم بر لیتر نانولولهی کربنی بیشترین ظرفیت آنتیاکسیدانی
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آنتیاکسیدان مانند ترکیبات فنولی با افزایش غلظت نانولولهی

تیمارهای نانولولهی کربنی نشاندهنده تأثیر این الیسیتور بر

کربنی تا  200میلیگرم بر لیتر است .همانطوریکه مشاهده

فعالیت این آنزیم و تأثیر بر میزان محتوای محصوالت آنزیم

شد محتوای فنول کل با افزایش غلظت نانولولهی کربنی

فنیلآالنین آمونیالیاز است .همانطوریکه مشاهده میشود با

افزایش نشان داده است که با افزایش ظرفیت آنتیاکسیدان در

اثر این آنزیم میزان محتوای فنول و فالونوئید کل در مقایسه با

این غلظت همبستگی نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدست

نمونههای شاهد افزایش نشان داده است؛ اینگونه بهنظر میرسد

آمده از روش  DPPHدر بین سطوح مختلف نانولولهی کربنی،

که این دو آنزیم بهعنوان تنظیمکنندگان تولید ترکیبات فنولی و

از نظر ظرفیت آنتیاکسیدانی تفاوت اندکی وجود دارد و بین

آنتوسیانینها ،تحت تأثیر تحریکی نانولولهی کربنی قرار گرفته

برخی غلظتها معنیدار نیست .کمترین میزان  IC50مربوط به

و با فعالشدن پاسخ فوق حساسیتی گیاه و تولید رادیکالهای

غلظت  200میلیگرم بر لیتر است که بیشترین ظرفیت

آزاد بهعنوان ترکیبات پیامرسان ،باعث القای فعالیت این دو

آنتیاکسیدانی را نشان میدهد .با توجه به اینکه رادیکال

آنزیم و تولید متابولیتهای ثانویه

شدهاند ( Ghorbanpour and

 DPPHبیشتر با ترکیبات حاوی گروه هیدروکسیل وارد واکنش

 .)Hadian, 2015نتایج پژوهش حاضر با یافتههای

میشود و با فالوونوئیدهایی که در حلقه  Bخود هیدروکسیل

 Ghasempourو همکاران ( )2019مبنی بر فعالیت القاشده

ندارند و همچنین اسیدهای آروماتیک که حاوی تنها یک گروه

آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و غلظتهای باالی ترکیبات فنولی

Roginsky and

در نمونههای تیمارشده با نانولولهی کربنی در کالوس گیاه

 .)Lissi, 2005بنابراین دارای عملکرد اختصاصیتری است و

پروانش ( )Catharanthus roseusهمخوانی دارد .بهطورکلی

نتیجه مشاهدهشده میتواند به این دلیل باشد که احتمال دارد

دو آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز ،در مسیر

در سنجش انجامشده ،جذب ترکیبات واکنشگر با  DPPHدر

بیوسنتز ترکیبات فنولی ،آنزیمهای تعیینکننده متابولیسم

مدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمایش تثبیت نشده باشد

فنیلپروپانوئید هستند که از طریق دآمیناسیون فنیلآالنین و

و نیاز به زمان بیشتری جهت تثبیت واکنش بوده است.

تیروزین بهترتیب منجر به تولید سینامیک اسید و کوماریک

 Ghorbanpourو  )2015( Hadianبا بررسی اثر نانولولهی

اسید میشوند و از این طریق پیشساز ترکیبات فنولی تولید

کربنی چند دیواره بر فعالیت روبشی رادیکال آزاد  DPPHو

خواهد شد .اثر تحریکی نانولولههای کربنی بر فعالیت

بتاکاروتن به این نتیجه رسیدند که غلظت  100میکروگرم بر

آنزیمهای فنیلآالنین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز و افزایش

میلیلیتر از نانولولهی کربنی باعث القای خاصیت آنتیاکسیدانی

محتوای فنول کل در این پژوهش میتواند همبستگی افزایش

در عصاره کالوس مرزه خوزستانی شده که نتایج حاصل از این

فعالیت این آنزیمها در تولید ترکیبات فنولی با تحریک تولید

پژوهش با مطالعات آنان همخوانی دارد.

پیشساز این ترکیبات را نشان دهد.

هیدروکسیل باشند وارد واکنش نمیشود (

در این مطالعه با افزایش غلظت نانولولهی کربنی ،فعالیت

با توجه به نتایج بهدست آمده از فعالیت آنزیم کاتاالز

القا شده دو آنزیم درگیر در متابولیسم فنیل پروپانوئید نیز

مشاهده شد با افزایش غلظت نانولولهی کربنی ،میزان فعالیت

مشاهده شد که علت تجمع ترکیبات فنولی و آنتوسیانینها

این آنزیم نیز افزایش مییابد که میتواند بهدلیل فعالشدن

میتواند بهدلیل القای فعالیت دو آنزیم  PALو  TALباشد.

سیستم آنتیاکسیدانی گیاه در جهت جاروبکردن گونههای

آنزیم  PALبهعنوان یک آنزیم کلیدی در گیاهان ،در نقطه

فعال اکسیژن اضافی باشد .در مورد آنزیم پراکسیداز نیز

آغازی مسیر بیوسنتزی فنیل پروپانوئیدها قرار دارد و

مشاهده میشود با افزایش غلظت نانولولهی کربنی میزان

دآمیناسیون غیراکسیداتیو فنیلآالنین به سینامیک اسید را کاتالیز

فعالیت این آنزیم افزایش نشان داده است که میتواند بهدلیل
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پراکسیداز باشد .در مورد آنزیم پلیفنول اکسیداز نیز کمترین

ترکیبات دارویی گیاهان ارزشمند با اثر بر مسیرهای بیوسنتزی

میزان فعالیت آنزیم و بیشترین میزان فنول کل در غلظت 200

متابولیتهای ثانویه بسیار حائز اهمیت است .نتیجه مثبتی که

میلیگرم بر لیتر مشاهده شد .آنزیم پلیفنول اکسیداز قادر است

این الیسیتور بر افزایش میزان فنول و فالوونوئید گیاه ریحان

Amiot et al.,

داشته است ،میتواند این زمینه را فراهم کند تا تحقیقات

 .)1992; Coseteng and Lee, 1987بنابراین زمانی که این

بیشتری در مورد اثر این الیسیتورها روی گیاهان مختلف دیگر

آنزیم کمترین فعالیت را از خود نشان میدهد مشاهده میشود

با ترکیبات دارویی ارزشمند انجام گیرد؛ چرا که امروزه با توجه

که محتوای فنولی در بیشترین حالت خود قرار گرفته است.

به رشد جمعیت ،گسترش انواع بیماریها و وجود اثرات

همانطوریکه  Ghorbanpourو  )2015( Hadianنیز نشان

ناخواسته و زیانبار داروهای شیمیایی ،افزایش ترکیبات دارویی

دادند استفاده از نانولولهی کربنی چند دیواره در سطوح پایین

گیاهان با اثر بر مسیرهای متابولیسمی آنها و تولید

( 100میکروگرم در میلیلیتر) ،باعث افزایش محتوای فنول کل،

متابولیتهایی بهصورت طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

فالونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی در گیاه مرزه خوزستانی

همچنین تأثیری که نانولولهی کربنی بر افزایش ظرفیت

( )Satureja khuzestanicaمیشود .احتماالً این تغییر در سنتز

آنتیاکسیدانی در گیاه ریحان نشان داد ،میتواند این الیسیتور را

متابولیتهای ثانویه میتواند بهدلیل فعالیت آنزیمهای مختلف

بهعنوان محرکی در افزایش توان مقاومتی گیاه در برابر تنش

مانند پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز و فنیلآالنین آمونیالیاز باشد.

اکسیداتیو حاصل از تنشهای زیستی و غیرزیستی معرفی کند.

ترکیبات فنولی را به ارتوکینونها تبدیل کند (

همچنین  Oloumiو همکاران ( )2015نشان دادند که استفاده از
نانوذرات اکسید مس و اکسید روی میتواند منجر به افزایش

نتیجهگیری

ترکیبات فنولی در گیاه شیرینبیان ()Glycyrrhiza glabra L.

از نتایج این تحقیق چنین بر میآید که استفاده از نانولولهی

شود Ahmadi .و همکاران ( )2020نیز نشان دادند محتوای

کربنی بهعنوان محرک ،البته در غلظتی که برای گیاه بهینه باشد

فنول کل ،فالوونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها تحت

میتواند بر فعالیت آنتیاکسیدانی مؤثر بوده و منجر به افزایش

تأثیر غلظتهای مختلف نانوذرات  SiO2افزایش پیدا میکند.

متابولیتهای ثانویه گیاه شود .بیشترین میزان ترکیبات فنولی و

بهطورکلی استفاده از نانولولهی کربنی در این مطالعه

ظرفیت آنتیاکسیدانی در مقایسه با نمونههای شاهد و تیمار

بهمنظور بررسی چگونگی اثر این الیسیتور بر ظرفیت

شده با کربن فعال ،در نمونههای تیمار شده با غلظت 200

آنتیاکسیدانی و محتوای فنول ،فالوونوئید و آنتوسیانین نشان

میلیگرم بر لیتر مشاهده شد.

داد ،استفاده از این نانوماده میتواند منجر به افزایش ظرفیت
آنتیاکسیدانی ،محتوای فنول و فالوونوئید در این گیاه گردد.
گیاه ریحان با داشتن ترکیبات دارویی ارزشمند از اهمیت باالیی
منابع
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.191-207 :62
Aebi, H. (1984) Catalase in vitro. In Methods in Enzymology. Academic Press, San Diego.
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Abstract
The present study was conducted to investigate the effects of different concentrations of multi-walled carbon nanotubes
(0, 50, 100, 150 and 200 mg / l in distilled water) and activated carbon on total phenolics and flavonoid content,
antioxidant activity, hydrogen peroxide content, anthocyanin, as well as activity of catalase, peroxidase, polyphenoloxidase, L-phenylalanine ammonia-lyase, and tyrosine ammonia-lyase in a factorial completely randomized design with
three replications. In this study, activated carbon treatment was used to investigate the effects of carbon nanotubes and
compare them with the usual form of carbon. The results of data analysis showed that by increasing the concentration of
carbon nanotubes, the content of hydrogen peroxide, phenolics, anthocyanin and antioxidant capacity increased
compared to the control and activated carbon treatments. The highest flavonoid content was observed at concentrations
of 50 and 150 mg / l carbon nanotubes (0.001088 and 0.001045 µg / g fresh weight, respectively). Also, the activity of
the L-Phenylalanine ammonia‐lyase enzyme showed a slight increase with the increasing concentration of carbon
nanotubes. Among the antioxidant enzymes, catalase and peroxidase increased their activity by increasing the
concentration of carbon nanotubes. In this study, the activated carbon treatment showed the same behavior as the
control. In general, the results of this study indicated that the use of carbon nanotubes as an elicitor has increased the
antioxidant capacity of basil and, on the other hand, increased the content of phenolic compounds.
Keywords: Activated carbon, Antioxidant capacity, Multi-walled carbon nanotube, Phenolic compounds content,
Phenylalanine ammonialyase enzyme.
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