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  :چکیده

- تیره آستراسه می ) یکی از گیاهان دارویی مهم است که متعلق بهStevia rebaudiana Bertoniاستویا (

تر از شکر است. عالوه بر این، بار شیرین 200تواند گلیکوزیدهاي شیرین استویول را تولید کند که باشد. این گیاه می

هاي ها و روغنها، لبدانها، استرولهاي ثانویه مانند فالونوییدها، فنلهاي استویا داراي انواع مختلف متابولیتبرگ

ها بخشی از هاي حیاتی گیاهان نقشی ندارند و تولید آنهاي ثانویه در رشد و نمو و فعالیتفرار است. متابولیت

-تواند به وسیله تیمار با محركهاي ثانویه میدهد. در بسیاري موارد تولید متابولیتسیستم دفاعی گیاه را تشکیل می

هاي شوند. از محركبندي میزا طبقهبرون زا وهاي درونها بر اساس منبع تولید به محركها افزایش یابد. محرك

 ها به عنوان محرك به منظورآمینتوان نام برد. در همین راستا در پژوهش حاضر از پلیها را میآمینزا  پلیبرون

اي استفاده شد. در این آزمایش اثر متقابل تیمار هاي ثانویه استویا در شرایط درون شیشهباززایی و تولید متابولیت

اي مورد بررسی قرار در شرایط درون شیشه سیانینآنتوفالونوئید و ، بر باززایی و محتواي فنل اسپرمیدینو  وترسینپ

ها در محیط ریزنمونه تکرار اجرا شد. 5گرفت. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی و با 

هاي هاي مورفولوژیک و متابولیتپوترسین و اسپرمیدین، شاخصارهاي پس از اعمال تیمتکثیر شدند.  MSکشت 

بر باززایی  اسپرمیدینو  پوترسیناثر متقابل ها نشان داد داده مقایسه میانگیننتایج حاصل از  گیري شدند.ثانویه اندازه

وفیل، تعداد برگ، وزن تر گیاهچه، تعداد میانگره در هر شاخه، ارتفاع شاخه، میزان کلر حالیکه در. تأثیري نداشت

همچنین نتایج نشان داد اثر متقابل پوترسین و را افزایش داد.  دهی، تعداد ریشه و طول ریشهسطح برگ، کالوس

و آنتوسیانین کل نانومتر  300 و 270فالونوئید در طول موج  ،دار در میزان فنل کلیدین باعث افزایش معنیاسپرم

  . شد

  استویا، باززایی، پوترسین، فنل کلاسپرمیدین، : هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

گیاهی در حال وقوع در سرتاسر جهان است. امروزه محصوالت گیاهی  1رنسانسگیاهان در صحنه بازگشت هستند و 

 شوندسان و محیط زیست در نظر گرفته میامنی براي انو در مقابل مواد صنعتی عوامل نا نماد امنیت در جهان هستند

پروتئین و چربی وابستگی ها به گیاهان به عنوان منبع کربوهیدرات، . بشر در طول قرن)2015و همکاران،  2(شریواستاوا

منابع اصلی محصوالت طبیعی . همچنین بسیاري از گیاهان عالی )1384(حبیبی خانیانی و همکاران،  کامل داشته است

و  3(ونیسري ها هستندهاي غذایی و آفت کشواد تشکیل دهنده عطر و طعم، مکملنظیر مواد دارویی، مواد شیمیایی، م

  .)2004همکاران، 

هایی با تاریخچه جالب توجه و ممتاز هستند. عالوه بر قدمت، گستره نفوذ این ، گیاهان دارویی رستنیر این میاند

که در جاي جاي حوادث مهم تاریخی، سیاسی، اجتماعی طوريها بسیار شایان توجه است. بهدر تاریخ ادیان و ملتگیاهان 

از قبل ). 1390زاده، پور و عیديابراهیماند (دث مهمی شدهو دینی، این گیاهان قرین توجه بوده و یا منجر به بروز حوا

یاهان را به اعتقادات ها ارزش این گنند. آها بر خواص درمانی گیاهان دارویی تکیه داشتشناخت داروهاي شیمیایی، انسان

غذا و درمان بشر خلق  ي تامینداشت، گیاهان براداشت که بیان میکه در رابطه با این گیاهان وجود دانستند باستانی می

 تأمین در دارویی گیاهان اهمیت و نقش بیولوژیک، و شیمیایی داروهاي ظهور با. )1391اهوازي و همکاران، ( اندشده

. شد روبرو توجهی قابل رشد با دارویی گیاهان از استقبال زمان، گذشت با اماقرار گرفت.  فراموشی معرض در بشر، سالمت

 گیاهان به سنتی طور به اولیه بهداشتی هايمراقبت براي دنیا مردم درصد  80 4جهانی بهداشت سازمان برآورد مطابق

 طبیعی منشأ جهان در شده تولید داروهاي درصد 50 حدود امروزه. دارند تمایل و وابستگی طبیعی تولیدات و دارویی

 باکتریایی و حیوانی معدنی، منابع از مقدار این از نیمی گیرند کهمی قرار استفاده مورد دارو عنوان به تغییراتی با که دارند

 دارد.  گیاهی منشأ دیگر نیمی و آیدمی دسته ب

 دارند بهتري سازگاري بدن با هم، کنار در دارویی همولوگ ترکیبات وجود و طبیعی ماهیت به دلیل دارویی گیاهان

  مزمن، بسیار مناسب بسیارهاي و معموال فاقد عوارض ناخواسته هستند، لذا به خصوص در موارد مصرف طوالنی و در بیماري
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شود که به فعال زیستی از گیاهان استخراج میدر حال حاضر، ترکیبات . )1390زاده، پور و عیدي(ابراهیمباشند می

شوند. این داشتی و مواد شیمیایی استفاده میها، مواد آرایشی و بهکشها، حشرهها، رنگهاي غذایی، رنگدانهعنوان افزودنی

سال گذشته  50شوند. در طول هاي ثانویه شناخته میع به عنوان متابولیتگروهی هستند که در مجمو ترکیبات متعلق به

 سازگاري اي درهاي شناخته شده نقش عمدهثانویه افزایش یافته است. ملکول ايهالعات انجام شده بر روي متابولیتمط

 .)2004، 1(ونیسري و تسی ها هستندبیماريکنند و داراي خاصیت درمانی در درمان برخی گیاهان با محیط بازي می

ي طبیعی محدودي دارند و بسته هااین گیاهان، زیستگاهاگرچه تقاضا براي این ترکیبات افزایش یافته است اما بسیاري از 

ها با مشکالتی مواجه است. غلظت پایین این ترکیبات در آوري آنو جغرافیایی محل رویش گیاه، جمع به شرایط محیطی

هاي متنوع گیاهی و جانوري، ، مراتع و فضاي سبز، نابودي گونههاجنگلگیاه، محدودیت منابع طبیعی، تخریب روز افزون 

کنولوژي جهت اهلی نمودن و کشت زراعی این گیاهان، توجه محققین را به استفاده از راهکارهاي بیوت مشکالت مرتبط با

  وري این گیاهان معطوف نموده است.افزایش تولید و بهره

با استفاده از راهکارهاي کشت و  یک و غیرهبیوتکنولوژي با استفاده از علوم مختلف مانند بیولوژي، بیوشیمی، ژنت 

ها و افزایش بیان ژن بررسی مسیرهاي موثر در تولید آن ها، مهندسی ژنتیک، نشانگرهاي ملکولی،ها و بافتاندام ها،لسلو

  .)2008، 2کومار و گوپتا( هاي ثانویه افزایش دهدیی گیاهان را جهت تولید متابولیتاین توانایی را دارد که کارا

هایی با کالري پایین و با کنندهها (شیرینکنندهاخیر، شیرین ار یا پنج دههها در چهبا تغییر سبک زندگی انسان 

رژیم غذایی روزانه و اي از ها بخش عمدهي طبیعی ناشی از شکرها) و شیرینیقدرت باال مانند آسپارتام و یا با کالري باال

 ایران در سال 65 تا 25 افراد از نفر میلیون دو وزارت بهداشت آمار طبق دیگر طرف ازدهند. ها را تشکیل میطبیعی انسان

 جهانی استاندارد از کمتر سال 15 تا 10 ایران در بیماري این به ابتال سن گزارش، این براساس. هستند دیابت بیماري دچار

 عمر از سال 10 تا 5 میزان به و دنیاست در میر و مرگ علت ششمین دیابت کهحالی در است سال 55 تا 45 بین و بوده

 در درصد ده و دنیا در درصد دو کلی طور به آن شیوع .باشدمی آندوکرین بیماري شایعترین دیابت. دهداهش میک افراد را

  .شودمی زده تخمین ایران

 با هاآن از بسیاري و هستند قند جهان هايکنندهمصرف بزرگترین از یکی هاایرانی ،الذکر فوق مطالب به توجه با

 هايارگان تمام بر آن گسترده جانبی عوارض و دیابت باالي شیوع به توجه با کنند.می نرم پنجه و دست دیابت بیماري

 استفاده با ایران در بیماري این بردن بین از براي محققان تالش. است گردیده معطوف بیماري این به زیادي اهمیت بدن،

 در بشر امروزه نابراینب .است یافته افزایش ،باشد داشته مطابقت مردم نیاز با که موادي با شکر کردن جایگزین و داروها از

 در و نماید تامین روزانه غذایی رژیم ادامه به نیازها نمودن برآورده با همراه را سالمتی که است موادي با شکر جایگزینی پی

 این همیشگی رفع براي طبیعی دارویی جستجوي در نیز کنندمی نرم پنجه و دست مشکل این با که بیمارانی میان این
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 عوارض دلیلبه بلکه دارد، زیادي قدمت تنها نه گیاهان، از مشتق دارویی ترکیبات از استفاده میان این در .باشندمی مشکل

 زمان، گذشت با هابیماري از برخی درمان در نوین طب متعدد هاينارسایی و سو یک از شیمیایی داروهاي بیشمار جانبی

 کننده تولید هايکارخانه امروزه. است ساخته مواجه توجهی قابل رشد با را دارویی گیاهان تولید و پرورش دیگر بار

 و طبیعی محصول :است چنین این هاآن شعاراصلی کهطوريهب ،اندنموده توجه بسیار نکته دو به غذایی هايفرآورده

   داراست. را مشخصه دو هر خوشبختانه استویا گیاه. کالري کم محصول

 نسـبت هوشیاري افـراد   و زندگی سبک تغییر با آن جهانی مصرف امروزه که است شیمیایی ترکیب یکدر واقع  شکر

 نتیجـه  در .اسـت  جـایگزینی  حـال  در پـایین  کـالري  با یهایکنندهشیرین توسط یا و است کاهش حال در ،خود سالمتی به

 بـرآن  غذایی صنایع بیماري، این به ابتال از جلوگیري براي سالم افراد بیشتر توجه و جهان در دیابتی افراد افزون روز افزایش

 یـک  عنـوان  بـه  اسـتویا  بـه  توجـه  میـان  این در و کنند معرفی جهانی بازار به شکر جايهب را جدیدي محصوالت تا اندشده

  است. افزایش به رو همه از بیش مصنوعی هايکنندهشیرین مصرف از ناشی عوارض بدون طبیعی محصول

کنندگی قوي دارند به شدت مـورد  گیاه استویا به دلیل دارا بودن گلیکوزیدهاي استویول که همگی خاصیت شیرین  

 گیاه ترتیب این به .کنندمی استفاده استویا قند از گیتی سرتاسر در نفر، لیونیم 150 درحدود روزانهتوجه واقع شده است. 

 کشـاورزي  زمینـه  در اشـتغال  ایجاد و درآمد کسب در اقتصادي باالي پتانسیل با محصولی به کشورها از بسیاري در مذکور

  .است شده مبدل

 و اسـپانیا  مسـتعمرات  گیـري شـکل  از قبـل  هـا قرن لیکن شد، شروع بیستم قرن اوایل از استویا گیاه به علمی عالقه 

 فـراوان  عالقـه  آن به شناختند،می را استویا 2ماتوگروسو و1گورانی سرخپوستان شانزدهم، قرن در جنوبی آمریکاي در پرتغال

 تنهـا  کـه است  شده زده تخمین .کردندمی استفاده چاي نمودن گوارا و داروها کردن شیرین براي آن هايبرگ از و داشتند

    .شود نیشکر شکر از گرم 1000 جایگزین تواندمی استویا برگ گرم 50

 از و است رشد حال در گیاه این جهانی بازار .است غذا جهانی بازار براي امیدبخش شدنی تجدید خام ماده یک استویا

 این آتی هايسال در است امید .است شده شناخته ارزش با طبیعی کنندهشیرین منبع یک عنوان به گیاه این اقتصادي نظر

   .)1389(میرنیام،  گیرد قرار استفاده مورد ایران در طبیعی غذاهاي رشد حال در بازار براي قند عمده منبع شیرین، گیاه

 با توجه به اینکه مطالعات محدودي در رابطه با این گیاه ارزشمند در ایران انجام شده است، تحقیق حاضر در جهت

  گیرد. هاي ثانویه گیاه استویا انجام میبررسی باززایی و تولید متابولیت
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 گیاهان دارویی - 2- 1

هاي مزمن استفاده ها و ناراحتیهستند که معموال در درمان و پیشگیري از بیمارياي از گیاهان گیاهان دارویی دسته

- هاي طبیعی یا نیمه طبیعی هستند و مـی در اکوسیستمحشی گیاهی به صورت خودرو هاي وشوند. این گیاهان یا گونهمی

و  1(ناچیکوئـه  رشـد کننـد  ، هلـی شـده  هاي گیاهی اهاي مستقیم انسانی و یا بر خالف گونهتوانند به طور مستقل از فعالیت

کند: هر گیـاهی کـه در یـک یـا     یک گیاه دارویی را اینچنین تعریف می )WHO( . سازمان بهداشت جهانی)2010همکاران، 

تواند براي اهداف درمانی استفاده شود و یا پیش ماده سنتز داروهاي مفیـد باشـد.   چند اندام خود داراي موادي است که می

  ) این تعریف را با جزئیات زیر شرح داده است:  1982( 2سوفوورا

بـراي تهیـه   گیـري و دم کـردن   هـایی ماننـد عصـاره   به وسیله روشهایی از گیاه که به صورت درمانی گیاهان و یا بخش -1

  .شودداروهاي گیاهی استفاده می

  گیاهانی که براي استخراج مواد خالص کاربرد دارند.  -2

  شوند.اي و داراي عطر که به منظور دارویی استفاده میادویه اي،گیاهان تغذیه -3

  شوند.ها استفاده میها که براي تهیه داروهایی نظیر آنتی بیوتیکگیاهان میکروسکوپی مانند قارچ و اکتینومیست -4

  .)2008، 3(اُودوبمی شوندهاي جراحی به کار برده میگیاهان فیبري مانند پنبه، کتان و کنف که براي تهیه پانسمان -5

 :شوندمی نامیده دارویی باشند،گیاه زیر صفات داراي حداقل که گیاهانی واقعدر 

  گیرد.ها صورت میهاي ثانویه آنکاشت، داشت و برداشت این دسته از گیاهان صرفاً به منظور استفاده از متابولیت -1

شوند و در موارد خاصی مورد روزمره و عام استفاده نمی این دسته از گیاهان در مقایسه با سایر گیاهان به صورت -2

  .گیرنداستفاده قرار می

ترکیبات  شوند که در بدن موجودات زنده تأثیر فیزیولوژیکی دارند.در این گیاهان ترکیبات خاصی ساخته و ذخیره می -3

عمول کمتر از یک درصد وزن خشک مذکور طی فرایندهاي ویژه و پیچیده بیوشیمیایی و به مقدار بسیار کم (به طور م

  شود.گیاه) ساخته می

ها، ساقه، گل، میوه و غیره بیشترین مواد موثر را داشته باشند، بنابراین اي چون ریشه، برگاغلب ممکن است اندام ویژه -4

  اي دانست.توان کل اندام گیاه را منبع ماده دارویی ویژههمیشه نمی

اي مانند جداسازي، خرد شوند، یعنی تحت تأثیر عملیات ویژهسازي و فرآوري میادهاندام گیاهی برداشت شده، آم -5

  ).1390زاده، پور و عیديابراهیمشوند (شدن، خشک کردن، تخمیر و غیره قرار گرفته و سپس استفاده می
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  هاي گیاهیمتابولیت - 1- 2- 1

  هاي اولیهمتابولیت - 1- 1- 2- 1

شیمیایی که واسطه آنزیمی دارند در گیاهان زنده به عنوان متابولیسم شناخته  هايبه طور کلی یک سري از واکنش 

هـایی ماننـد   ها سنتز مولکـول شوند تا مسیرهاي متابولیکی که در آنهاي شیمیایی با هم هماهنگ میشوند. این واکنشمی

شود، بـه دسـت آینـد. ایـن     ا انجام میهنکلئوتیدها و پلیمرهاي حاصل از آهاي آمینه، اسیدهاي چرب عمده، نوقندها، اسید

شود و ترکیبات تولید شده که براي زنده ماندن و سـالم مانـدن گیـاه الزم    تجمع به عنوان متابولیسم اولیه در نظر گرفته می

راماچاندرا و راویشانکار( شوندهستند متابولیت اولیه نامیده می
1

 ،2002(.  

  

  هاي ثانویهمتابولیت - 2- 1- 2- 1

با تعداد قابل توجهی از دشمنان مستعد روبرو هستند. تقریباً در تمام خود هاي طبیعی زیستگاهگیاهان در 

خوار ها، حشرات، پستانداران و سایر حیوانات علفها، نماتدها، عنکبوتها، قارچها، ویروسها انواعی از باکترياکوسیستم

خواران و سادگی با حرکت دادن خود از تأثیر گذاري سایر علفحضور دارند. گیاهان به دلیل استقرار ثابت قادر نیستند به 

 (الیه خارجی کولیکوتهاي دیگر از خود محافظت نمایند. راه د بتوانند به وسیلهزا در امان بمانند، بنابراین بایعوامل بیماري

پریدرمشکل) و  یموم
2

ها به قارچ ها ويباکتري ورود ی براموانع ،تلفات آباز جلوگیري )، عالوه بر تی ثانویهظفاح بافت( 

تایز و زایگر( روندشمار می
3

 ،2006(.   

 ،محصول این مسیرها براي موجود کامال مشخص نیستعالوه بر این، گیاهان داراي مسیرهاي متابولیکی هستند که 

در حقیقت  .گویندمیها متابولیسم ثانویه شود و به مسیر تولید آنهاي ثانویه گفته میکه به این ترکیبات متابولیت

راماچاندرا و ( ها استهاي ثانویه نشانگر اختصاصی شدن سلولمتابولیسم ثانویه نشانگر تمایز سلول است و تشکیل متابولیت

  .)2002راویشانکار، 

(کمتر از یک درصد وزن خشک)  کم اغلب هاآن میزان و دارند سلسله گیاهان در محدودي پراکنش هااین متابولیت 

بیش از  تاکنون و دالتون) هستند کیلو 150پایینی (کمتر از  مولکولی وزن داراي معموال هاي ثانویهمتابولیت باشد.می

 هايمتابولیت .هستند بررسی و شدن اضافه حال در تعداد بیشتري هم هنوز و اندشده شناسایی همتابولیت ثانوی 100000

زاده بهابادي و (اسمعیل شوندمی تولید گیاه در خاص نموي و رشد دوره یک طی در اغلب و نژاد حتی یا گونه به منحصر هثانوی

  .)1392شریفی، 
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   هاي ثانویهنقش متابولیت -1-2-2

ها بخشـی از سیسـتم دفـاعی    هاي حیاتی گیاهان نقشی ندارند و تولید آندر رشد و نمو و فعالیت ي ثانویههامتابولیت

گیاه بـا   رقابت ،میکروبی هايبیماري با مبارزه ،افشانگرده حشرات جذب آفات، دفع منظور به عمدتا دهد وگیاه را تشکیل می

بـه طـور   . )2008؛ کومار و گوپتا، 2002راماچاندرا و راویشانکار، ( شوندمی تولید گیاه در گیاه با میکروب همزیستی وگیاه 

جذب  ن،یانتقال، سنتز پروتئ و نقل، در روند فتوسنتز، تنفس، انتقال امالح یهثانوهاي تیمتابولی از میمستقهیچ نقش  کلی

  .)2006، تایز و زایگر( شناخته نشده است و رشد و نمو هایها، چربنیپروتئ ها،دراتیکربوه لیتشک ایو  زیتما ،يمواد مغذ

- برخی از متابولیت .دخیل هستند(رنگ، طعم و بو)  هاي مهمی از کیفیت غذاي انسانجنبهدر هاي ثانویه متابولیت

ها ها و خوشبوکنندههاي غذایی، رنگها، چاشنیکشها، قارچکشها، علفکشهاي ثانویه گیاهی، براي تولید داروها، حشره

 گیاهی هايهورمون میکروبی، ضد مواد طبیعی، هايکنندهشیرین دارویی، موثره مواد معطر، شوند. همچنین مواداستفاده می

  . )2008؛ کومار و گوپتا، 2002راماچاندرا و راویشانکار، ( باشندمی جمله این از آللوپاتیک ادمو و

اویشانکار، راماچاندرا و رها و گیاهان زینتی مهم هستند (هاي گیاهی براي تنوع گلرنگدانه ها مانندبرخی از آن

، ايگیزهرنیا نقش و  )نیگنیل ساختمانی (مانندکارکردهاي مهم دیگري نظیر حمایت ممکن است  هیثانو باتیترک. )2002

براي جذب نور عمل  یزهال کاروتنوئیدها به عنوان رنگبه عنوان مث .)2006، تایز و زایگر( ها) نیز ایفا کنندنیانیآنتوس(مانند 

انجام فرایند  نانومتر را دارند و منجر به افزایش طیف نوري به منظور 450- 570کنند و توانایی جذب نور در دامنه می

شوند و از تشکیل شوند. همچنین کاروتنوئیدها به عنوان محافظ نوري براي سیستم فتوسنتز محسوب میفتوسنتز می

  ).2013و همکاران،  1کنند (بارت والاکسیژن فعال ممانعت می

  

  هاي ثانویهاهمیت متابولیت - 3- 2- 1

 باشد:هاي ثانویه از دو جنبه قابل بررسی میاهمیت متابولیت

  

  اهمیت براي گیاه - 1- 3- 2- 1

باشند، واکسن) می دموقعیت محیطی و ایجاد مصونیت (حالتی ماننتغییر با توجه به اینکه گیاهان فاقد توانایی 

هاي ثانویه را با تنوع باالیی به ن صورت که متابولیتیکنند. بدها، راهبرد دفاعی را جایگزین میبنابراین در مقابله با تنش

کند تا در شرایط تنش حیات خود را حفظ کنند. این ترکیبات به گیاه کمک میابزاري براي مقابله با تنش تولید می عنوان

                                                
1 - Bartwal 
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کنند و با ایجاد جاذبه، جذب حشرات کند. همچنین این ترکیبات گیاه را در برابر گیاهخواران و عوامل بیماریزا محافظت می

  ).2010، و همکاران 1شوند (بورگاندا سبب میهگرده افشان را به منظور گرده افشانی گل

  

  اهمیت براي انسان - 2- 3- 2- 1

درصد کل  1هاي مهم موجود در گیاهان فراوانی کمتر از هاي ثانویه در مقایسه با ملکولبا وجود اینکه متابولیت

گسترش یافته است (بورگاند و  ها به سرعتاند، اما کاربرد آنهاي گیاهی را به خود اختصاص دادهکربن تشکیل دهنده اندام

را در گیاهان  21اي است که محققین داروسازي، داروهاي مورد نیاز قرن ). اهمیت این ترکیبات به اندازه2010همکاران، 

باشند. به صورتی که امروزه موفق ترین ها معتقد هستند حالل مشکالت پزشکی آینده، گیاهان میکنند. آنجستجو می

شود. از سویی برخی از باشد که از درخت سرخدار تهیه میعرضه شده در بازار تحت عنوان تاکسول میداروي ضد سرطان 

ی به دلیل آیند. گیاهان دارویترکیبات دارویی مانند آسپرین که مصرف زیادي دارند، تنها از منابع گیاهی به دست می

ري خوبی دارند و معموالً فاقد عوارض ناخواسته ود ترکیبات همولوگ دارویی با بدن سازگاداشتن ماهیت طبیعی و وج

 ).1384داروهاي شیمیایی هستند (حبیبی خانیانی و همکاران، 

  

  هاي ثانویهمسیرهاي تولید متابولیت - 4- 2- 1

- شود. متابولیتها تأمین شده است و طی فرایند فتوسنتز ایجاد میهاي ثانویه از کربوهیدراتاسکلت کربنی متابولیت

هاي ثانویه نقش دارند، اسیدهاي آمینه هستند. استیل کوآنزیم و اسید موالونیک دیگري که در تولید متابولیت هاي اولیه

- یندول آلکالوئیدها نقشها و انیز نقش مهمی در تولید انواع ترپنوئیدها دارند. مسیر اسید شیکیمیک نیز در تولید لیگنین

  ).2007و همکاران،  2سامرکند (آفرینی می

  

   هاي ثانویهانواع متابولیت - 5- 2- 1

 آلکالوئیدها، اصلی گروه چهار صورت به باشدمی تایید مورد امروزه که دارویی گیاهان مؤثره مواد بنديتقسیم

 ها،نفالو تلخ، مواد چون ترکیباتی شامل مؤثره، مواد سایر از منظوراست.  مؤثر مواد سایر و فرار هاينروغ گلیکوزیدها،

 اشد،بمی آن امثال دیگر ترکیبات بالخره وها تانن ها،ویتامین )آن مشابه خاص هايکربوهیدرات موسیالژها (و فالونوئیدها،

- پور و عیدي(ابراهیم گیرندنمی جاي قبلی گروه سه در شانشیمیایی هايساختمان گستردگی و ناهماهنگی دلیل به که

  .)1390زاده، 

                                                
1 - Bourgaund 
2 - Summer 
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  آلکالوئیدها - 1- 5- 2- 1

 محیط در و دارند قلیایی خاصیت که نیتروژنه مواد عنوان به آلکالوئیدها از آلمانی محقق یک بار نخستین براي

 مخصوص اثرات با همراه قوي فیزیولوژیکی هايواکنش انسان در آلکالوئیدها . است برده نام نمایندمی نمک تولید اسیدي

 نشده شناخته تاکنون گیاهان پیکر در آلکالوئیدها واقعی نقش .ذارندگمی اثر عصبی سیستم روي بر که نندکمی ایجاد

 آلکالوئیدها انواع از بعضی. گرددمی گیاهان از حشرات دفع سبب اهآن تلخ مزه که معتقدند دانشمندان از برخی ولی است

، کینین، مرفین توان می مورد این در و گران قیمت اند.  مفید بسیار لحاظ این از و دارویی شاخص و بارز کامالً اثرات داراي

  . )1390زاده، پور و عیديها را نام برد (ابراهیماستریکنین، کافئین و امثال آن

  

  گلیکوزیدها - 2- 5- 2- 1

دهند که در عین حال در گلیکوزیدها همچون آلکالوئیدها گروه بزرگی از مواد موثره دارویی ارزشمند را تشکیل می

شود. این مواد در گروه زیادي از مواد گلدار ترین مواد موجود در طبیعت یافت میترین و سمیخطرناكها برخی از میان آن

شوند. این مواد داراي ساختمان هاي گوناگونی ساخته میوجود دارند. گلیکوزیدها در مسیرهاي مختلف متابولیکی به شکل

گذارند. گلیکوزیدها پس از هیدرولیز خاصی بر جاي میشیمیایی پیچیده و مخصوصی هستند و در بدن انسان نیز اثرات 

ها در میان آن ؛ کهشوند(توسط اسیدها، برخی آنزیم ها و ...) به ترکیبات قندي (گلیکون) و غیرقندي (آگلیکون) تبدیل می

  ).1380ها، مصارف فراوانی در داروسازي دارند (قاسمی دهکردي، آگلیکون

  

  هااسانس - 3- 5- 2- 1

شوند. این دسته از هاي مختلفی مشاهده میاز نظر ساختار شیمیایی همگن نیستند بلکه به صورتها اسانس

ها از آب کمتر باشند و وزن مخصوص آنهاي فرار نیز معروف هستند، داراي عطر و طعم تندي میترکیبات که به روغن

هاي ترشحی منفرد یا ها و کركدر سلولها ها وزن مخصوص بیشتر از آب دارند). اسانساست (به ندرت برخی از آن

شوند. هاي گیاهان یافت میها و شاخهها، جوانههاي مختلف مانند میوهمجتمع، مجاري ترشحی سطحی یا درونی، اندام

هاي مختلف گیاهی هاي ترشحی ممکن است تنها در یک اندام گیاهی وجود داشته باشند یا در اندامها و بافتسلول

هاي مختلف در یک گیاه از نظر کیفی (اجزا و عناصر تشکیل شود اسانس اندامباشند. همین امر باعث میپراکنده شده 

باشند. رزین و صمغ نیز ها داراي اثرات آرام بخشی، ضدباکتریایی و غیره میدهنده) و کمی با یکدیگر متفاوت باشند. اسانس

زاده، پور و عیديابراهیم( باشنددر دماهاي پایین به صورت جامد میگیرند که در دماهاي باال مایع و در این دسته جاي می

1390.(  
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Abstract: 
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is one of the important medicinal plants that belongs to the family 

Asteraceae. The plant can produce steviol glycosides sweet that is 200 times sweeter than sugar. In addition, 

the leaves of the Stevia has a variety of secondary metabolites such as flavonoids, phenols, sterols, labdane 

and oils volatile. Secondary metabolites are not involved in the growth and Vital activity of plant and its 

production forms part of the plant's defense system. In many cases, production of secondary metabolites can 

be increased by treatment with elicitors. Elicitors based on production source are classified to endogenous 

and exogenous elicitors. Polyamines can be named as exogenous elicitors. In this regard, polyamines has 

been used as a elicitor to regeneration and production of secondary metabolites of stevia in vitro. In this 

experiment, Interaction effect of treatments putrescine and spermidine were  studied on regeneration and 

the phenolic compounds, content of flavonoid and anthocyanin in vitro. The study was factorial based on 

completely randomized design with 5 replications. Explants were propagated in MS medium. After 

carring out putrescine and spermidine treatments, morphological parameters and secondary 

metabolites were measured. The results of comparison of the data showed that the interaction effect of 

putrescine and spermidine was no effect on regeneration, while was increased fresh weight, internode 

number, shoot height, content of chlorophyl, leaf  number, leaf area, callus, root number and root length. 

Also the results showed that the interaction effect of putrescine and spermidine leds to increase in total 

phenol, flavonoid content at 270 and 300 nm wavelength and total anthocyanins. 
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