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گرم در لیتر  میلي 16ستراديول در غلظت ا -بتا 16زايي مستقیم و وزن ريشه ريزنمونه برگ شدند. هورمون  ريشه
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های استروئیدی و نوع هورمون مشاهده نشد. همچنین اين  داری بین تیمارهای مختلف هورمون اختالف معني

ها موجب افزايش طول گیاهچه، وزن ريشه و وزن گیاهچه بابونه آلماني شدند. هر سه هورمون  هورمون

و گیاهچه بابونه شدند. با اين حال، تاثیر اين   اکسیدانت کالوس های آنتي استروئیدی موجب افزايش فعالیت آنزيم

 های مختلف متفاوت بود.  ها در غلظت ها بر میزان فعالیت اين آنزيم هورمون
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 مقدمه -1-1

ها به  و از آن  برده در طول تاريخ انسان به طور تجربي، به اثرات موثر گیاهان در سالمتي خود پي

های گیاهان  (. تا اوايل قرن بیستم فراورده1661، 1کرده است )پسرکلي استفاده عنوان يک منبع دارو 

های ترکیبي گیاهان برای درمان  دارويي يک جزء مهم در طب سنتي بوده و فرموالسیون گیاهي و عصاره

 (. امروزه در سراسر دنیا1663و همكاران، 1شده است )آنساريواله  ها استفاده مي طیف وسیعي از بیماری

مطالعه و بررسي بر روی گیاهان دارويي به دلیل اثبات اثرات غیر سمي و عوارض جانبي کمتر آنها نسبت 

باشند، افزايش يافته و سلیقه و گرايش مردم به  به داروهايي که دارای ترکیبات شیمیايي خالص مي

(. 1616، 4و همكاران ؛ چندراسیكاران1333، 1استفاده از گیاهان دارويي، تغییر پیدا کرده است )میلنر

باشد اما هنوز هم توسط  استفاده از اين گیاهان اگرچه به عنوان يک منبع جايگزين برای طب مرسوم مي

شود )فنتاناروسا و  ی پزشكي به علت عدم مطالعات مناسب و شواهد بالیني، ناديده گرفته مي حرفه

کیبات گیاهي به طور معمول ناشي از (. فعالیت دارويي موثر تر1666، 0؛ يان و لین1331، 5الندبرگ

باشد )پسرکلي،  های گیاهي ويژه مي ، منحصر به گونهگیاهان بوده و اين فعالیت داروييترکیبات ثانويه 

(. با توجه به تقاضای فعلي و آينده برای داروهای گیاهي، تولید گیاهان دارويي به عنوان جايگزين 1661

کند. در حال حاضر حجم  يد مهمي را در بخش کشاورزی فراهم های جد تواند فرصت محصوالت زراعي مي

 1616میلیارد دالر در سال  166به  1330میلیارد دالر در سال  06تجارت جهاني گیاهان دارويي از 

گردش مالي و تجارت جهاني متمرکز  1656افزايش يافته است و براساس پیش بیني بانک جهاني در سال

(. 1131نام،  میلیارد دالر خواهد رسید )بي 5666و داروهای گیاهي به حدود و مبتني بر گیاهان دارويي 

رغم در اختیار داشتن مواد اولیه بسیار ارزشمند، کمتر از  سهم ايران از بازار گیاهان دارويي جهان، علي
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 نام، میلیون دالر و بیشتر مربوط به فروش گیاهان دارويي به صورت خام و فراوری نشده است )بي 166

1131.) 

به دلیل دارا بودن   Asteraceaeخانواده از .Matricaria chamomilla L بابونه آلماني با نام علمي

 10های  به طوری که در فارماکوپه ای برخوردار است. های ثانويه از اهمیت دارويي ويژه اسانس و متابولیت

؛ محمد و 1661، 6همكاران گیرد )شیكو و کشور کل جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار مي

باشد،  مي ، فالونوئید و کومارينهای بابونه اسانس موجود در گل های ترين ترکیب مهم(. 1616همكاران، 

(. 1310، 1؛ مان و استابا1115نوع ترکیب شناسايي شده است )امید بیگي،  46در اسانس بابونه نزديک به 

باشند و کیفیت اسانس بابونه به وجود  سانس بابونه ميبیسابولول و کامازولن مهمترين اجزاء در ا-آلفا

 (.1665، 3مقادير باالی اين دو ترکیب بستگي دارد )فرانک و اسچیلر

های با ارزش گیاهان  بیوتكنولوژی راهكارهای مناسبي را برای انتخاب، دستورزی و حفظ ژنوتیپ

کشت بافت و سلول گیاهي به باشد.  کند. يكي از اين راهكارها، تكنیک کشت بافت مي دارويي مهیا مي

های گیاهي يا قطعات گیاهي جدا شده از گیاه در يک محیط غذايي مصنوعي، تحت  معني کشت سلول

ها به دست آوردن گیاهان  باشد. داليل استفاده محققان از اين روش شرايط استريل و کنترل شده مي

نگهداری ذخاير  ،های ثانويه تولید متابولیت زا، همگن، ايجاد تغییرات سوماکلونال، حذف عوامل بیماری

باشد )فارسي و  مي جنسي و بین  ای گیری بین گونه توارثي به مدت زمان طوالني، انتقال ژن و دورگ

فوايد زيادی در دارويي در شرايط آزمايشگاهي های ثانويه با خصوصیات  تولید متابولیت. (1116باقری، 

مختلف  ز گیاهان تحت شرايط طبیعي دارد و کنترل دقیق پارامترهایمقايسه با استخراج اين ترکیبات ا

در حالي که در شرايط طبیعي مرتباً  .شود که کیفیت مواد حاصل در طول زمان تغییر نكند سبب مي

 (.1331، 16هوايي و آفات است )هرنک شرايط آب وتاثیر تحت 

متعلق به  11استراديول-بتا16و  11، پروژسترون11های جنسي پستانداران مانند تستوسترون هورمون

(. در 1665، 15باشند )جانكزکو و اسكوکزوسكي مي 14گروه استروئیدها بوده و دارای اسكلت کربني استرين

توان از  ها را مي ها فقط در حیوانات شناخته شده بود اما امروزه اين هورمون های گذشته اين هورمون سال

ها استخراج و جداسازی  های مختلف مثل ريشه، برگ و گل امها و اند های گیاهي متعدد و از بافت گونه
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ها  . مطالعات اخیر بر روی اثرات اين هورمون)1611، 16؛ اردال و ديوملیوپینار1334، 10کرد )دقرا و کايور

گیاهان به کار رود موجب تحريک تقسیم  مصرف خارجي درها به طور  نشان داده که اگر اين هورمون

شود )اردال و ديوملیوپینار،  اکسیدانت مي  های آنتي کالوس و افزايش فعالیت آنزيمسلولي، ازدياد و رشد 

پستانداران بر القای کالوس و  های جنسي (. بنابراين، اين تحقیق به منظور بررسي اثرات هورمون1611

 انجام شد. .Matricaria chamomilla L ای گیاه بابونه آلماني باززايي درون شیشه

 ثرهد موامو -1-2

باشد. گیاهان  اثر گیاهان دارويي به خاطر وجود تعدادی از ترکیبات شیمیايي به نام مواد موثره مي

ها، اسیدنوکلئیک و کلروفیل که در طي  ها، پروتئین ها، چربي عالوه بر ترکیبات اولیه مانند کربوهیدرات

در به ساختن يكسری مواد از قبیل شوند، قا ها ساخته مي فرايند متابولیک اولیه برای حفظ و ساختار سلول

باشند. اين ترکیبات دارای آثار فیزيولوژيكي و  گلیكوزيد، اسانس، آلكالوئید، فالونوئید و... نیز مي

)صمصام شريعت و شوند  های درماني بوده و در اثر فعل و انفعاالت متابولیسم ثانويه ساخته مي ويژگي

ساختار متابولیت ثانويه از گیاهان کشف شده  166666ز (. تاکنون بیش ا1661؛ پسرکلي 1166معطر، 

ی معطر با وزن  ها ترکیبات پیچیده (. از میان ترکیبات ثانويه، اسانس1666، 11است )پیچرسكي و کنگ

مولكولي کم هستند که دارای ساختار شیمیايي گوناگون است. ترکیبات غالب آن هیدروکربن مونوترپن، 

ها( مشتقات  ها، آلدهیدها، استرها و کتون ها مانند )الكل ات اکسید شده آنهیدروکربن سسكوترپن و ترکیب

های گیاهي خاص  ها به طور گسترده در خانواده باشد. اسانس فنیل پروپن و ترکیبات آلي فرار ديگر مي

ختلف ها در گل، برگ، میوه، ريشه گیاهان معطر م باشد. آن مانند چتريان، کاسني، شبو، نعناع، پونه و... مي

های روغني، مجاری و آوند روغن ذخیره  های کرک، سلول های خاص مانند غده ساخته شده و در بافت

ها دارای  شوند. اسانس ها استخراج مي شوند و معموال به روش تقطیر بخار و تقطیر هیدروژن و يا حالل مي

ضد انگل، اثرات  خواص ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ويروس، ضد التهاب، ضد رماتیسم، ضد سرفه، 

نوع آن از لحاظ تجاری از  166نوع اسانس شناخته شده که در حدود  1666باشند. حدودا  بخش مي آرام

(. فالونوئیدها از بزرگترين 1614، 16؛.رايوت و کاريوپايیل1611، 13اهمیت بااليي برخوردار است )تورمور

کربن با  15شامل های فنول گیاهي هستند. اسكلت کربني پايه يک فالونوئید  گروه
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به همراه دو حلقه آروماتیک )که توسط يک پل سه کربني به يكديگر متصل آرايش

باشد. اين ساختار از دو مسیر بیوسنتزی جداگانه )مسیر اسیدشیمیک و مسیر اسید  شوند( مي مي

ها نام  آنتوسیانینها و  توان از کومارين ها مي شود. از برخي ترکیبات متعلق به اين گروه مالونیک( ايجاد مي

برد. وجود قندها نیز در ترکیب با فالونوئیدها بسیار متداول است، در واقع اکثر فالونوئیدهای طبیعي 

های هیدروکسیل و قندها حاللیت فالونوئیدها در آب را  موجود به صورت گلیكوزيدها هستند. گروه

یله يا واحدهای ايزوپنتیل تغییريافته، دهند، در صورتي که ترکیبات ديگری مانند اترهای مت افزايش مي

گردند. انواع مختلف فالونوئیدها اعمال مختلفي مانند رنگي شدن  دوست شدن فالونوئیدها مي سبب چربي

 (.1316و دفاع را در گیاه به عهده دارند )تايز و زايگر، 

 .Matricaria chamomilla L همیت گونهاشناسی و  گیاه -1-9

از  .Matricaria recutita Lمترادف با .Matricaria chamomilla Lم علمي بابونه آلماني با نا

های  باشد. گیاهي است يكساله با شاخه مي n1=11به صورت ديپلوئید  ((Asteraceaخانواده کاسني 

متر بوده  سانتي 36-56باشد. ارتفاع آن بین  های ظريفي که دارای بريدگي باريک و دراز مي افراشته و برگ

های به  های مرکزی زرد رنگ توخالي آن با گلچه های آفتابگردان بوده که گل های آن همانند گل و گل

(. میوه آن به صورت فندقه و بسیار کوچک است و 1616، 11رنگ سفید احاطه شده است )تولیو وهمكاران

ت فراوان ريشه اين گیاه مخروطي شكل و کم و بیش سطحي است که در اواخر دوره رويش دارای انشعابا

توان به شش مرحله  گیرد و مراحل رشد اين گونه را مي شود. کشت اين گیاه توسط بذر صورت مي مي

های  دهي و رسیدگي بذر تقسیم کرد. اين گیاه دارای واريته دهي، گل سبزشدن، رزت، به ساقه رفتن، غنچه

ن گیاه نواحي مختلف مديترانه (. منشا اصلي اي1165؛ زرگری، 1163باشد )امید بیگي، تتراپلوئید نیز مي

بوده ولي امروزه پراکندگي وسیعي در اروپا و نواحي معتدله آسیا پیدا نموده و در آمريكا نیز ديده شده 

های مختلف  گزارش کرده است که گونه( 1103)(. رحیمي کالمرودی 1116است )جايمند و همكاران، 

بیشتر در لرستان  Chamomillaی  لي گونهکنند و در نقاط مختلف کشور رشد مي Matricariaجنس 

آباد و درود( شمال غربي انديمشک، خوزستان، صالح آباد، هفت گل، شوشتر، شیراز و اطراف  )بین خرم

 1566-166شود. بابونه به طیف وسیعي از شرايط آب و هوايي سازگار است و در ارتفاعات  تهران يافت مي

آب و هوای سرد با طیف دمايي نسبتا وسیعي مقاوم است و به  کند. اين گیاه به متری به خوبي رشد مي

                                                
21Tolouee et al 





 

(. يكي از مهمترين 1331، 11عنوان گیاهي علفي، يكساله و مقاوم به سرما مشهور است )امونقور و چاويا

کشور کل جهان مورد استفاده قرار  10های  باشد که به طور گسترده در فارماکوپه گیاهان دارويي مي

استفاده از اين گیاه در طب سنتي سابقه  .(1616؛ محمد و همكاران، 1661 ،ارانگیرد )شیكو و همك مي

گردد که توسط بقراط و جالینوس به آن اشاره شده است  طوالني داشته و به يونان باستان و روم برمي

زان کشاوردر اروپا آغاز شد و اخیرا 1306(. کشت تجاری اين گیاه از ابتدای دهه 1616)تولیو و همكاران، 

در کانادا، آمريكا، استرالیا، آمريكای جنوبي، آفريقا و آسیا )هند، چین، پاکستان( به کشت اين گیاه عالقه 

های دارويي و  (. با توجه به اهمیت روزافزون فرآورده1660، 11دهند )سالمون و ابوزيد زيادی نشان مي

کمي و کیفي اين گیاه مطالعات همه بهداشتي اين گیاه ضرورت دارد در راستای تولید و افزايش عملكرد 

 ای انجام بگیرد. جانبه

 های ثانویه گیاه بابونه آلمانی دهنده متابولیت ترکیبات تشکیل -1-4

ترين گیاهان دارويي شناخته شده است که ترکیبات دارويي اين  گیاه بابونه آلماني يكي از قديمي

ت. بسیاری از ارزش دارويي آن در اسانس آبي گیاه در گل آذين، شاخ و برگ اين گیاه انباشته شده اس

نوع ترکیب مختلف شناسايي شده است که  46رنگ آن نهفته است. در اسانس اين گیاه نزديک به 

کامازولین و  ،Bو A بیسابولول، بیسابولول اکسید -αمهمترين آن ترکیبات سسكوترپنوئیدی شامل 

یدها، کوئرستین، پاتیولتین، لیوتئولین و گلیكوزيدهای وئالونژنین، ف فارنسین و ترکیبات فنلي مانند اپي

ژنین از ترکیبات  باشد. در میان فالونوئیدها، اپي ميامبلیفرون( و ها )هرنیارين ها و همچنین کومارين آن

ژنین  باشد. اين ترکیب در حال حاضر در مقادير کم به صورت اپي امیدوارکننده و نويدبخش در آينده مي

(. اسانس اين 1611، 14به صورت گلیكوزيدهای مختلف وجود دارد )پترونیلهو و همكارانآزاد و عمدتا 

آذين آن قرار دارد. به طوری که   شود اما بیشترين مقدار آن در گل ی اندام بابونه انباشته مي گیاه در همه

یپ و واريته و درصد بوده و میزان آن به ژنوت 6/1تا 15/6ی  میزان آن در گل آذين اين گیاه در محدوده

باشد  های کامل مي شرايط کشت و مرحله رشد و نمو بستگي دارد و بیشترين میزان آن در گل

های ثانويه مهم گیاه  مربوط به ساختار متابولیت 1-1(. شكل 1614، 15جانكزاک-)آندرزوسكا و وروپاج

 باشد. بابونه آلماني مي
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 (1611، 10؛ سینگ و همكاران1611)پترونیلهو و همكاران،  نه آلمانيهای مهم گیاه بابو ساختار متابولیت -1-1شكل 

 

 اثرات بیولوژیکی گیاه بابونه آلمانی -1-5

امروزه در سراسر دنیا مطالعه و بررسي بر روی گیاهان دارويي به دلیل اثبات اثرات غیر سمي و 

باشند، افزايش يافته و  ص ميعوارض جانبي کمتر آنها نسبت به داروهايي که دارای ترکیبات شیمیايي خال

؛ چندراسیكاران و 1333سلیقه و گرايش مردم به استفاده از گیاهان دارويي، تغییر پیدا کرده است )میلنر، 

ای در مورد اثرات بیولوژيكي گیاه بابونه آلماني  (. با اين حال اطالعات کم و پراکنده1616، 16همكاران

دارويي موثر گیاه بابونه آلماني ناشي از ترکیبات شیمیايي فعال وجود دارد. فعالیت بیولوژيكي و فعالیت 

های مختلف در  باشد و به شكل خطر و مورد استفاده در صنعت مي اين گیاه است. اين گیاه يک گیاه بي

شود. اين گیاه فاقد ترکیبات سمي بوده و در نتیجه  صنايع داروسازی، غذايي، عطرسازی و... استفاده مي

دی برای انسان و حیوانات ندارد. طیف وسیعي از خاصیت دارويي از جمله خاصیت ضد هیچ سمیت حا

زا، ضد پالکت، ضد  اکسیدانت ضد ماالريا، ضد جهش میكروبي، ضد قارچ، ضد ويروس، خاصیت آنتي

باشد. در جدول  کننده و... مي  سرطان، ضد التهاب، ضد اسپاسم، ضد درد، آرام بخش، خاصیت ضدعفوني

ور اجمالي به اثرات بیولوژيكي گیاه بابونه آلماني در شرايط آزمايشگاهي اشاره شده است به ط 1-1

 (.1611)پترونیلهو و همكاران، 

 (.1611اثرات بیولوژيكي گیاه بابونه آلماني در شرايط آزمايشگاهي )پترونیلهو و همكاران،  -1-1جدول 
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فعالیت ضد 

 میكروبي

گونه از باکتری  16باکتری مختلف گرم مثبت و گرم منفي و  15ن گیاه موثر در برابر اسانس اي

Listeria monocytogenes های  و گونهAspergillus و Fusarium و همچنین بر  باشد. مي

موثر بوده و موجب مهار فعالیت تشكیل   Helicobacter pyloriخواص مورفولوژيكي و تخمیری

 شود. کلوني مي

گروه  و  S. aureus ATCC 12600, S. mutansی الكلي آن در برابر باکتری گرم مثبت هعصار

B،Streptococcus و S. salivarius و باکتری گرم منفي Kl. pneumonia, E. coli, B. 

megatherium و L. icterohaemorrhagia  موثر بوده و موجب مهار رشد هر دو ويروس

  شود. خال و فلج اطفال مي تب
موجب اختالل در غشای  بیسابولول-αترکیبات شیمیايي استاندارد آن مانند فارنسول، نرولیدول و 

 .S در برابر باکتری بیسابولول-αشود. نرولیدول و  سلولي باکتری و افزايش آسیب پذيری آن مي

aureus, B. cereus, E. coli   و C. albicansباشد. نرولیدول و جرماکرين موثر ميD موجب 

 ,S. aureusبرابردر  بیسابولول-αشود.  زا مي های بیماری پذيری باکتری افزايش حساسیت و آسیب

B. subtilis, E. coli, S. faecalis, P.aeruginosa   و B. phlei فعال بوده و کامازولین

را نشان   T. rubrumو C. albicans, T. menthagrophytesفعالیت ضد قارچي در برابر 

 دهد. مي

 

 

فعالیت 

 اکسیدانت آنتي

اکسیدانت متوسط در  متانولیک، اتانولیک و عصاره آبي استخراج شده از اين گیاه دارای فعالیت آنتي

 مقايسه با ديگر گیاهان دارويي دارد..

Feترکیبات شیمیايي استاندارد اين گیاه مانند کامازولن موجب مهار 
2+

/ascorbate  ناشي از

باشد. اکسیدانت مي آن دارای فعالیت آنتي بیسابولول-αنرولیدول و  شود. پراکسید لیپید مي

بخشد و موجب حفظ تعادل ردوکس  اکسیدانت را بهبود مي های آنتي شبكه بیسابولول-αهمچنین 

 شود. های اکسیداتیو مي توسط آنتگونیست استرس

 کند. در رشد ماالريا اختالل ايجاد مي بیسابولول-αترکیبات شیمیايي استاندارد نرولیدول و  فعالیت ضد ماالريا

 کند. و ديگر اثرات غیرمستقیم جهش را مهار مي B1اثرات آفالتوکسین  بیسابولول-α زا فعالیت ضد جهش

تداخل در 

 متابولیسم دارو

سیتوکروم را  P450های  آنزيم بیسابولول-αاسپیروتر و  اسانس حاوی کامازولن، سیس و ترانس

 شود. ديل متابولیسم داروهای خاص ميمهار کرده و موجب تع

و کالژن   ADPدهد.و موجب مهار عصاره آبي اين گیاه فعالیت ضد پالکت قابل توجهي را نشان مي فعالیت ضد پالکت 

 شود. ناشي از تجمع پالکت مي

پیشگیری از پوکي 

 استخوان 

ستروژن را بر روی عصاره آبي اين گیاه موجب تمايز سلولي استخوان شده وهمچنین اثرات ضد ا

 دهد. های سرطان پستان از خود نشان مي سلول

 دهد. کامازولین حاصل از اين گیاه  فعالیت ضد التهابي را از خود  نشان مي فعالیت ضد التهابي

انسان و  gliomaهای سرطان بدخیم  اين گیاه اثرسیتوتوکسیک کارآمد بر روی سلول بیسابولول-α فعالیت ضد سرطان

 دهد. اثر سیتوتوکسیک را نشان مي Aدهد. عالوه بر اين، بیسابول اکسید  نشان ميموش را 





 

 ناراهای جنسی پستاند هورمون -1-6

های جنسي پستانداران مانند استروژن، آندروژن و پروژسترون متعلق به گروه استروئیدها  هورمون

ها  يي که به استرين اين هورمونها باشند. موقعیت و نوع گروه بوده و دارای اسكلت کربني استرين مي

ساختار شیمیايي  -1-1د در شكل نکن ها را تعیین مي د نقش و وظايف و نوع اين هورموننشو متصل مي

های جنسي پستانداران آورده شده است. در پستانداران،  اسكلت کربني استرين و انواع مختلف هورمون

رشد و نمو و تولید مثل داشته و همچنین در نقش کلیدی و مهمي در کنترل فرايند  ها اين هورمون

شناسايي  (.1665کند )جانكزکو و اسكوکزوسكي،  متابولیسم پروتئین و کنترل مواد معدني نیز شرکت مي

توسط دوهرن و  1310ها، در گیاهان ابتدا در سال  وجود هورمون جنسي پستانداران، استروژن

و ( 1311) 13ه وسیله بیوتناندت و جاکوببه طور همزمان ب 1316و سپس در سال  11همكارانش

های اولیه  ، فقط ويژگيهای تشخیص روشانجام گرفت. اما به دلیل کامل نبودن ( 1311) 16اسكارزينسكي

های متعددی حاکي از آنالیز و  گزارش 1316تا سال  1316ها شناسايي شد. از سال  و ابتدايي اين هورمون

(. ون 1جنسي انساني و حیواني در گیاهان منتشر شد )جدولهای  تجزيه و تحلیل کمي و کیفي هورمون

KCRهای تحلیلي دقیق، مانند  روش( به وسیله تعدادی از 1363) 11رومپیو و زيوارت
که قادر به  11

ها پرداخت. مطالعات  تخمین ترکیبات مشابه به استروژن است، به طور دقیق به بررسي اين هورمون

خانواده ( با  56گونه از بیش از  111ای پستانداران در گیاهان )ه ای در مورد حضور هورمون گسترده

(. 1313، 14انجام گرفت )سیمون و قرينويچ 1313در سال  11راديوايمونولوژی استفاده از روش سنجش

هايي که مورد مطالعه قرار گرفته بود، شناسايي  درصد از گونه 16آندروسترون و پروژسترون در بیش از 

ها  های گیاهي و استروژن  درصد از گونه 66ستوسترون و دهیدروتستوسترون( در ها )ت شد. آندروژن

های گیاهي شناسايي شد. میزان ذرات استروئید بسته  درصد از گونه 56( در استراديول-بتا16)استرون و 

 های گیاهي متفاوت بوده و ممكن است در طي رشد و نمو ها و نوع اندام های گیاهي و کولتیوار به گونه

 مصرف خارجي(. امروزه بسیاری از تحقیقات، اثرات 1-1گیاهان به طور قابل توجهي تغییر کند )جدول

ها را بر روی  های جنسي پستانداران را بر روی گیاهان مورد مطالعه قرار داده و اثرات اين هورمون هورمون

                                                
28Dohrn et al 
29
Butenandt and Jacobi 

30Skarzynski 
31Van Rompuy and Zeevaart 
32KCR (Kober color reaction) 
33radioimmuno 
34Simons and Grinwich 





 

ید و ازدياد کالوس بررسي دهي، تشكیل لوله گرده، تول سلولي، رشد جنین و گل رشد ريشه، ساقه، تقسیم

 کرده است.

 

 
 

( آندروسترون، C( تستوسترون، )Bهای جنسي پستانداران شامل: ) ( اسكلت کربني استرين هورمونA) -1-1شكل 

(D( ،آندروستنوديون )E( ،استرون )F( ،استرويول )G )16 تاب-( ،استراديولH پروژسترون ) ،جانكزکو و اسكوزوسكي (

1665) 

 

در   )های جنسي پستانداران از جمله هورمون تايج انتخابي از تجزيه و تحلیل کمي و کیفي از استروئیدها )ن -1-1جدول 

 . 1311تا  1316گیاهان از سال 

 

های  متد و روش منبع

 گیری اندازه

 گونه نوع و میزان استروئیدها

 15هفتمن و همكاران

(1305) 

TLC
10 

CC
16 

 بذور گیاه استرون
Phoenix dactylifera 

L. 
  

                                                
35Heftman et al 
36TLC (thin layer Chromatography) 
37CC (column chromatography) 
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Abstract: 

German chamomile (Matricaria chamomilla L.) due to having essential oil and secondary 

metabolites is one of the most important medicinal plants. In order to study the effect of 

steroid hormones on callus induction and in vitro regeneration of chamomile, an 

experiment was conducted  out based on completely randomized design with three 

replications using leaf and hypocotyl explants on MS medium that containing different 

concentrations of  progesterone, testosterone and 17-beta estradiol (0, 0.01, 0.1, 1, and 10 

mg/l). The results showed that steroid hormones, alone or in combination with NAA and 

BAP increased callus fresh weight of both leaf and hypocotyl explants. The impact of these 

hormones were differentand in general, at low concentrations (0.01 mg/l), they were more 

effective in increasing the callus fresh weight of leaf and hypocotyl explants. The 17 beta-

estradiol and progesterone hormones at 10 mg/l and testosterone at 0.01 mg/l increase the 

percentage of direct rooting and root weight of leaf explants. The 17 beta-estradiol had a 

significant effect on the percentage of direct rooting and root weight from hypocotyl 

explant at 10 mg/l. However, testosterone and progesterone did not show any significant 

effect on increasing the percentage of direct rooting and root weight from hypocotyl 

explant. Mammalian sex hormones increased percentage of regenerated shoots compared 

to control, without, any significant differences between the type and different 

concentrations of steroid hormones. In addition, these hormones increased seedling length, 

root and shoot weight of German chamomile. All of these hormones increased antioxidant 

enzymes activity in callus tissue and seedlings of German chamomile, meanwhile, the 

effect of the hormones on the activity of these enzymes were different at various 

concentrations. 

 

Keywords:Callus Induction, Progesterone, Testosterone, 17-beta estradiol, German 

chamomile. 
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