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است. این سولفورافان یک ایزوتیوسیانات مشتق شده از گلوکوزینوالت گلوکورافانین تحت هیدرولیز آنزیمی میروزیناز
بو وجود دارد. از خانواده شبLepidium draba(.L)کوزینوالت به فراوانی در گیاه دارویی و بومی ایران با نام ازمکگلو

هاي مختلف، میزان تولید آن در در این مطالعه، با توجه به نقش پراهمیت این ایزوتیوسیانات در پیشگیري و درمان سرطان
-آوري شده گیاه ازمک پس از ضدسمونات مورد بررسی قرار گرفت.بذرهاي جمعگیاه ازمک تحت تیمار با محرك زیستی جا

زده در روز سوم به محیط کشت حاوي هوگلند منتقل قرار گرفتند. بذرهاي جوانهMSهاي حاوي محیط عفونی در پلیت
150و 100،  50، 0هاي مختلف جاسمونات (ساعت در معرض غلظت24هاي پنج روزه بمدت شدند. سپس گیاهچه

گیري شد.نتایج بدست آمده نشان دادند اندازهHPLCمیکروموالر) قرار گرفتند و محتواي سولفورافان با استفاده از دستگاه 
ها داشت؛ بطوریکه غلظت بیشترین تاثیر را در افزایش محتواي سولفورافان در گیاهچهمیکروموالر جاسمونات 50که غلظت 

150و 100این در حالیست که با افزایش غلظت جاسمونات در محیط (هد رسید.برابر نمونه شا36/1آن به حدود 

داري در محتواي سولفورافان درمقایسه با گیاه شاهد مشاهده نشد.از نتایج بدست آمده چنین استنباط میکروموالر) تفاوت معنا
ب دارویی سولفورافان تاثیر مثبت دارد.هاي پایین این محرك زیستی بر محتواي ترکیهاي ازمک غلظتشود که در گیاهچهمی
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Sulforaphane (SFN) is an important isothiocyanate which is formed from glucoraphanin
hydrolyzed by myrosinase. Lepidium draba (L.), a medicinal plant of the Brassicaceae
family, is native to western Asia, including Iran, contains high level of glucoraphanin.
Due to the anticarcinogenic and anticancer activities of this isothiocyanate, in the present
study, it content was analyzed under treatment of Jasmonate (JA) as a biotic elicitor in L.
draba. Collected seeds of the L. draba were placed on MS media after sterilized. The
germinated seeds were transformed to Hoagland media at third day. The 5-day-old L. draba
seedlings treated with different concentrations of JA (0, 50, 100, 150 µM) for 24h and the
SFN content was measured using HPLC apparatus. The results showed that SFN content
increased in the treated seedlings with 50 µM, which was 1.36-fold that of the control. But no
significant difference in SFN content was seen by the increase JA concentrations (100, 150
µM) in media. Based on the results, it deduced that the biotic elicitor has positive influence
on SFN content in L. draba seedlings especially at lower concentrations.
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