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  :چکیده
هاي ثانویه  به دلیل دارا بودن اسانس و متابولیت  Asteraceaeاز خانواده.Matricaria chamomilla L  بابونه آلمانی با نام علمی

اکسیدان  هاي آنتی بر میزان فعالیت آنزیم پروژسترونبه منظور بررسی تاثیر هورمون . اي برخوردار است از اهمیت دارویی ویژه
با استفاده از ریزنمونه تصادفی  کامالًاي، آزمایشی به صورت طرح  اکسیداز و کاتاالز در شرایط درون شیشه فنل پراکسیداز، پلی

  هاي مختلف هورمون و غلظت NAAگرم در لیتر  میلی 4و   BAPگرم در لیتر میلی 3حاوي  MSهیپوکوتیل در محیط کشت 
محیط در  پراکسیداز  بیشترین میزان فعالیت آنزیم. در سه تکرار انجام گرفت )گرم در لیتر میلی 10و 1، 1/0، 01/0، 0( پروژسترون

 01/0حاوي  MSمحیط کشت  در اکسیداز و کاتاالز فنل پلی  بیشترین میزان فعالیت آنزیمو ، گرم در لیتر میلی10 حاوي MSکشت 
هاي  افزایش فعالیت آنزیم باکه این هورمون  دهد مینتایج این تحقیق نشان  .بدست آمدهورمون پروژسترون گرم در لیتر  میلی
  .داشته باشدنقش مهمی ط رشد گیاه تواند در بهینه کردن شرای می تاکسیدان آنتی

  
  بابونه آلمانیکاتاالز،  اکسیداز، فنل پروژسترون، پراکسیداز، پلی: ژهاکلیدو

  
  :مقدمه

هاي ثانویه  به دلیل دارا بودن اسانس و متابولیت  Asteraceaeاز خانواده.Matricaria chamomilla L بابونه آلمانی با نام علمی
ها  باشد، اسانس حاصل از این گل هاي بابونه اسانس می ترین ترکیب موجود در گل مهم ).10(برخوردار استاي  از اهمیت دارویی ویژه

هورمون استروئیدي پروژسترون که یکی از  ).11(باشد بخش، ضد اسپاسم، ضد آلرژي و ضد نفخ می داراي خواص ضدعفونی کننده، آرام
منشا این ترکیبات . باشد دوست با وزن مولکولی بسیار کم می ات چربیشود، ترکیب هاي جنسی پستانداران محسوب می هورمون

ایزوپرنوئیدها بوده و نقش کلیدي و مهمی در کنترل فرایند رشد و نمو و تولیدمثل داشته و همچنین در متابولیسم پروتئین و کنترل 
 )6(به وسیله گاوینوسکی 1960بار در سال وجود هورمون پروژسترون در گیاهان براي اولین ). 8(کند مواد معدنی نیز شرکت می

هاي  هاي مختلف، بلکه بین اندام نیز نشان دادند که میزان پروژسترون نه تنها بین گونه) 12(سیمونز و قرینویچ. است  گزارش شده
وژسترون در این است که پر  هایی که روي گیاه نخود انجام شده نشان داده اخیرا پژوهش. مختلف رویشی و زایشی نیز متفاوت است

اي نقش بالقوه پروژسترون در پاسخ به  چنین نتیجه ).5(است  ، مانند کاتاالز شدهتاکسیدان گیاه موجب تحریک فعالیت آنزیم آنتی
هاي کافی در مورد اثر این هورمون بر روي پارامترهاي  به دلیل عدم پژوهش. دهد هاي زیستی زنده و غیرزنده را نشان می  تنش

بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثر . اي را در مورد اثرات این هورمون انجام شود ، الزم است تحقیقات پیشرفتهبیوشیمیایی
   .اي انجام شده است در شرایط کشت درون شیشه تاکسیدان هاي آنتی پروژسترون بر روي میزان فعالیت آنزیم

  
  :ها د و روشامو

در این آزمایش بذور بعد از استریل  .نباتات دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد اصالحاین پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت گروه 
  در شرایط ) MS)9دقیقه، روي محیط کشت پایه 10، به مدت %5/2سدیم  ت یک دقیقه و هیپوکلریتبه مد ٪70سطحی با اتانول 
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 3، حاوي MSاي هیپوکوتیل تهیه و در محیط کشت ه ها، ریزنمونه زنی بذور و رشد مناسب گیاهچه تاریکی، کشت شده و پس از جوانه

گرم در  میلی 10و 1 ،1/0 ،01/0، 0( پروژسترون  هاي مختلف هورمون و غلظت) NAA)1گرم در لیتر  میلی 4و   BAPگرم در لیتر میلی
هاي شاهد و  داگانه از کالوسروز به طور ج 60بعد از  .تصادفی، جهت تولید کالوس، کشت شدند کامالًي طرح  در سه تکرار بر پایه )لیتر

بعد  .منتقل شد تاکسیدان هاي آنتی گراد جهت بررسی آنزیم درجه سانتی -70و بالفاصله به داخل یخچال تیمار شده، نمونه برداري شد 
کار و  با روش و پراکسیداز اکسیداز فنل فعالیت سینتیکی آنزیم پلی، )13(سودهاکر و همکارانبه روش  عصاره آنزیمی استخراجاز 

ها با استفاده از نرم افزار  دادهو تحلیل آماري تجزیه  .بررسی شد با یک سري تغییرات) 2(و کاتاالز با روش چنس و مهلی) 7(میشرا
SAS انجام گرفت.  
  

  :نتایج و بحث
 ٪1طح احتمال بر میزان فعالیت هر سه آنزیم در سپروژسترون براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر هورمون استروئیدي 

 هورمون پروژسترونگرم در لیتر  میلی 01/0 و10نشان داد که کاربرد  ها میانگین داده هنتایج حاصل از مقایس ).1جدول( بوددار  معنی
  ).2جدول( است شدهنسبت به کنترل اکسیداز و کاتاالز  فنل پراکسیداز، پلی  میزان فعالیت آنزیمدار، به ترتیب در  موجب افزایش معنی

کاتاالز و پراکسیداز در  تاکسیدان آنتی هاي اثبات کردند که کاربرد اگزوژنز این هورمون موجب افزایش فعالیت آنزیم )3(دقرا و کایور
، نخود و ذرت زنی بذور هاي کاتاالز و پراکسیداز در جوانه بر روي فعالیت آنزیم به عالوه اثر این هورمون. شود زنی بذور گندم می جوانه
، و کاهش اثرات تخریبی تنش ROSعمدتا با پاکسازي  تاکسیدان هاي آنتی افزایش فعالیت آنزیم )5(.یز اثبات شده استن لوبیا

  ).4(کند به شرایط محیطی را فراهم می سازگارياکسیداتیو در ارتباط است که این امر به گیاهان امکان مقاومت و 
  

  :گیري کلی نتیجه
تواند با تنظیم  این آزمایش می توان چنین نتیجه گرفت که هورمون جنسی پروژسترون میبا توجه به نتایج بدست آمده در 

شرایط  مقاومت گیاه را در برابر تافزایش فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان پارامترهاي بیوشیمیایی شرایط رشد گیاه را بهتر کرده و با
  .نامساعد محیطی افزایش دهد

  
  

  پروژسترون اکسیداز و کاتاالز تحت تیمار هورمون فنل م هاي پراکسیداز، پلیآنزی تجزیه واریانسجدول  - 1جدول 
    میانگین مربعات     درجه آزادي  منابع تغییر

  کاتاالز  اکسیداز فنل پلی  پراکسیداز
  88/1٭٭  44/88٭٭  74/146٭٭  4  غلظت
  065/0  43/6  84/3  10  خطا

  86/15  17/20  82/11    درصد ضریب تغییرات
  ٪5 ، و٪1دار در سطح یب معنیبه ترت ٭و  ٭٭
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  اکسیداز و کاتاالز تحت تیمار هورمون پروژسترون فنل پلی ،هاي پراکسیداز مقایسات میانگین آنزیم-2جدول

تغییرات جذب در (پراکسیداز   )لیتر درگرم  میلی(غلظت
  )گرم پروتئین میلی

تغییرات (فنل اکسیداز  پلی
  )واحد) گرم پروتئین جذب در میلی

تغییرات جذب در ( کاتاالز
  )گرم پروتئین میلی

0  d78/6  c64/6  c67/0  
01/0  b67/18  a15/21  a66/8  
1/0  c97/12  b18/12  bc94/1  

1  b25/19  bc64/9  bc96/1  
10  a24/25  b26/13  b54/2  

LSD 56/3  61/4  51/1  
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