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  :چکیده
که به طور مرسوم براي درمان التهاب درونی و  باشد از گیاهان دارویی مهم می یکی ).Matricaria chamomilla L(بابونه آلمانی 

پراکسیداز هاي  آنزیم و بر رشد کالوس 17β-estradiolبه منظور بررسی تاثیر هورمون . شود هاي باکتریایی استفاده می خارجی بیماري
تصادفی با استفاده از ریزنمونه هیپوکوتیل در محیط کشت  مالًاي، آزمایشی به صورت طرح کا شهاکسیداز، در شرایط درون شی فنل و پلی
MS  گرم در لیتر میلی 3حاويBAP   گرم در لیتر  میلی 4وNAA 17  هاي مختلف هورمون و غلظتβ-estradiol )0 ،01/0 ،1/0 ،1 و
پراکسیداز و   فعالیت آنزیمترین وزن تر تک کالوس و بیشترین میزان  بیش. در سه تکرار انجام گرفت) گرم در لیتر میلی 10
. بدست آمد 17β-estradiolگرم در لیتر هورمون  میلی 10و 1، 01/0حاوي، MSاکسیداز به ترتیب مربوط به محیط کشت  فنل پلی

د داشته باش تاکسیدان هاي آنتی تواند تاثیر مثبتی روي رشد کالوس و فعالیت آنزیم دهد که این هورمون می نتایج این تحقیق نشان می
  .هاي بیشتري است ي تاثیر آنها نیازمند بررسی که نحوه

  
  Matricaria chamomilla L ،تاکسیدان هاي آنتی آنزیم، 17β-estradiol، کشت بافت: کلیدواژه

  
  مقدمه

به طور باشد که  یکی از گیاهان دارویی مهم می  Asteraceaeاز خانواده.Matricaria chamomilla L بابونه آلمانی با نام علمی
هاي جنسی پستانداران مانند  هورمون). 8(شود هاي باکتریایی استفاده می مرسوم براي درمان التهاب درونی و خارجی بیماري

موقعیت و نوع . باشند می steraneمتعلق به گروه استروئیدها بوده و داراي اسکلت کربنی  17β-estradiolتستوسترون، پروژسترون، 
هاي گذشته این  در سال). 4(کند ها را تعیین می شود نقش و وظایف این هورمون ها متصل می این هورمون steraneهایی که به  گروه

هاي  ها و اندام هاي گیاهی متعدد و از بافت توان از گونه ها را می ها فقط در حیوانات شناخته شده بود اما امروزه این هورمون هورمون
ها نشان داده که اگر این  مطالعات اخیر بر روي اثرات این هورمون) 2(و جداسازي کرد ها استخراج مختلف مثل ریشه، برگ و گل

هاي  ها به طور اگزوژنز براي گیاهان به کار رود موجب تحریک تقسیم سلولی، ازدیاد و رشد کالوس و افزایش فعالیت آنزیم هورمون
ها، این پژوهش جهت بررسی اثر هورمون  ورد اثرات این هورمونبه دلیل عدم وجود مطالعات کافی در م). 3(شود می تاکسیدان  آنتی

17β-estradiol  به عنوان یکی از هورمون جنسی پستانداران، بر روي رشد کالوس و پارامترهاي بیوشیمیایی در گیاه بابونه آلمانی
  .انجام شده است

  
  ها مواد و روش

در این آزمایش بذور بعد از استریل . انشگاه محقق اردبیلی انجام شدنباتات د این پژوهش در آزمایشگاه کشت بافت گروه اصالح
در شرایط ) MS)7دقیقه، روي محیط کشت پایه 10، به مدت ٪5/2سدیم  به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت ٪70سطحی با اتانول 

   3، حاوي MSهیه و در محیط کشت هاي هیپوکوتیل ت ها، ریزنمونه زنی بذور و رشد مناسب گیاهچه تاریکی، کشت شده و پس از جوانه
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 10و 0 ،01/0 ،1/0 ،1( 17β-estradiol  هاي مختلف هورمون و غلظت )NAA)1گرم در لیتر  میلی 4و   BAPگرم در لیتر میلی
روز  30ها بعد از  وزن تر کالوس. تصادفی، جهت تولید کالوس، کشت شدند کامالًي طرح  در سه تکرار بر پایه) گرم در لیتر میلی

له به داخل یخچال هاي شاهد و تیمار شده، نمونه برداري شد و بالفاص روز به طور جداگانه از کالوس 60بعد از . دداشت برداري شدیا
به روش  عصاره آنزیمی استخراجبعد از . و پراکسیداز منتقل شد اکسیداز فنل پلیهاي  گراد جهت بررسی آنزیم درجه سانتی -70

تجزیه و  .بررسی شد با یک سري تغییرات )6(با روش کار و میشرا و پراکسیداز اکسیداز فنل پلیآنزیم  فعالیت سینتیکی )9(سودهاکر
  .انجام گرفت SASها با استفاده از نرم افزار  تحلیل آماري داده

  
  :نتایج و بحث

  بر رشد کالوس  17β-estradiolتاثیر هورمون  -الف   
 ٪5، براي صفت وزن تر کالوس در سطح احتمال 17β-estradiolمون استروئیدي براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر هور

-17βگرم در لیتر هورمون  میلی 01/0 ها نشان داد که کاربرد نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده. )1جدول(دار بدست آمد  معنی
estradiol 2جدول(است  در میزان وزن کالوس نسبت به کنترل شده دار، موجب افزایش معنی.(  

  :اکسیداز و پراکسیداز فنل هاي پلی بر فعالیت آنزیم 17β-estradiolتاثیر هورمون  -ب     
 ٪1بر میزان فعالیت هر دو آنزیم در سطح احتمال  17β-estradiolبراساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر هورمون استروئیدي 

-17βگرم در لیتر هورمون  میلی 10 و 1ها نشان داد که کاربرد  نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده). 1جدول(ت آمددار بدس معنی
estradiol 2جدول(است اکسیداز نسبت به کنترل شده فنل پراکسیداز، پلی  دار، به ترتیب در میزان فعالیت آنزیم موجب افزایش معنی.(  

. شود می .Polygonatum verticillatum Lدادند که همین هورمون موجب القا و ازدیاد کالوس در نیز نشان ) 5(جانکزکو و همکاران
در گیاه  تاکسیدان هاي آنتی اگزوژنز این هورمون موجب افزایش فعالیت آنزیم نیز نشان دادند که کاربرد )3(به عالوه اردال و همکاران

، و افزایش گیرد گیري قرار می اندازه ها مورد سترده به عنوان معیاري از رشد کالوسبه طور گ که ها وزن تر کالوس افزایش .شود نخود می
، و کاهش اثرات تخریبی تنش اکسیداتیو در ارتباط است نشانگر داشتن ROSکه عمدتا با پاکسازي  تاکسیدان هاي آنتی فعالیت آنزیم

  .باشد تاثیر مثبت این هورمون در بهینه کردن شرایط رشد گیاه می
  

  :گیري کلی نتیجه
تواند شرایط رشد  می 17β-estradioبا توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گرفت که هورمون جنسی 

هر چند به دلیل اکسیدان مقاومت گیاه را در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهد  لیت آنزیم آنتیگیاه را بهتر کرده و باافزایش فعا
ي تاثیر آنها نیازمند  لذا این امر و نحوههاي گیاهی مختلف داشته باشد  ی که هر هورمون می تواند در گونهفاوت بودن اپتیمم غلظتمت

  .هاي بیشتري است بررسی
  

 17β-estradiolاکسیداز، تحت تیمار هورمون  فنل وزن تر کالوس، پراکسیداز و پلی تجزیه واریانسجدول  - 1جدول 
    میانگین مربعات    درجه آزادي  منابع تغییر

  وزن تر کالوس  اکسیداز فنل پلی  پراکسیداز    
  048/0٭  69/130٭٭  91/415٭٭  4  غلظت
  011/0  24/14  78/8  10  خطا

  57/24  85/24  18/16    درصد ضریب تغییرات
  ٪5  و ،٪1دار در سطح به ترتیب معنی ٭و  ٭٭
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  17β-estradiol سیداز، پراکسیداز تحت تیمار هورموناک فنلمقایسات میانگین وزن تر کالوس، پلی-2جدول

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

تغییرات ( اکسیداز فنل پلی
  )گرم پروتئین جذب در میلی

  )گرم میلی( وزن تر کالوس

0  c017/6  c28/4  c31/0  
01/0  b33/19  ab11/18  a58/0  
1/0  c39/11  b96/13  c35/0  

1  a13/37  ab56/18  bc38/0  
10  b65/17  a008/21  ab57/0.  

LSD 39/5  86/6  19/0  
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