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بعنوان اي داشته بلکه ) است که نه تنها نقش تغذیههاسازهاي اصلی گلوکورافانین (از گروه گلوکوزینوالتگلوکز یکی از پیش
این قند بعنوان تاثیر ، در این مطالعه.کندرسان بسیاري از مسیرهاي متابولیکی و رشد گیاه را تنظیم مییک مولکول عالمت

آوري شده گیاه هاي ازمک مورد بررسی قرار گرفت. بذرهاي جمعبر میزان تولید سولفورافان در گیاهچهالیسیتور زیستی 
زده در روز سوم به محیط کشت حاوي قرار گرفتند. بذرهاي جوانهMSاي حاوي محیط هازمک پس از ضد عفونی در پلیت

، 250، 166، 0هاي مختلف گلوکز (ساعت با غلظت24هاي پنج روزه ازمک بمدت هوگلند منتقل شدند. سپس گیاهچه
نتایج بدست آمده نشان یز شد.آنالHPLCموالر) تیمار شدند و محتواي سولفورافان با استفاده از دستگاه میلی388و 277

موالر که داراي محتواي سولفورافان مشابه گیاه شاهد بود) سبب میلی277ها (به استثناي تیمار داد که گلوکز در تمامی غلظت
موالر گلوکز بیشترین کارایی را در افزایش محتواي سولفورافان نشان میلی166افزایش تولید سولفورافان شده است. غلظت  

250هاي ؛ بطوریکه محتواي این متابولیت دو برابر گروه شاهد شد. افزایش معنادار محتواي سولفورافان در حضور غلظتداد

موالر تیمار کاهش نشان داد. در میلی166موالر گلوکز نیز نسبت به شاهد مشاهده شد ولی در مقایسه با غلظت میلی388و 
تواند محرکی قدرتمند  براي تولید ماده میاد که گلوکز به عنوان یک پیشمجموع، نتایج حاصل از این مطالعه نشان د

سولفورافان محسوب شود.
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Glucose (Glc), a main precursor of glucoraphanin (a member of glucosinolate) is not only an
energy source in plants, but also acts as a signal molecule, modulating many developmental
and metabolic processes. In the current study, the effect of Glc, as a biotic elicitor, was
investigated on sulforaphane (SFN) content in L. draba (L.) seedlings. 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 Glc (0, 166, 250, 277 and 388mM) for 24h and then the SFN content was
analyzed using HPLC. The results indicated that all concentrations of Glc (except 277mM
concentration which the SFN content was the same as the control) induce SFN content. The
most effective concentration was 166 mM, which induced the SFN content two times more
than of the control. The SFN content was also markedly increased by 250 and 388mM Glc in
compared to the control but its concentration decreased in comparison with 166 mM
treatment. Overall, the results showed that Glc as a precursor is a strong inducer for SFN
biosynthesis.
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