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 چکیده

حفظ  راهکارهاییکی از . هستند جهانی بهداشت و سالمت بحث در دیرینه جایگاه و اقتصادی ارزش دارای دارویی و معطر گیاهان

این منظور آزمایشی با هدف افزایش  بههای دارویی است. های زیست فناوری در تولید متابولیتاستفاده از روش ،در گیاهان ءبقا

جاسمونات انجام شد. ریزنمونه از است، با استفاده از الیسیتور متیل کلپوره که یکی از گیاهان تیره نعنا کالوسهای ثانوی متابولیت

 پورینآمینوهای بنزیلهای مختلف از هورمونحاوی غلظت MSکشت ماهه رشد یافته در شرایط هیدروپونیک در محیط 6برگ گیاه 

لفیقی ر( به صورت مجزا و تلیتدرگرم میلی 1و  5/0 ،0 اسید )غلظت هایاستیکگرم در لیتر( و نفتالنمیلی 5/1و  1، 0های)غلظت

،  50، 0های مختلف )جاسمونات در غلظتالیسیتور متیل های دارای بیشترین درصد کالزایی تحت تاثیر تیمار. کالوسکشت شد

)براساس ها اکسیدانی کل آنهفته محتوای ترکیبات فنل، فالونوئید و ظرفیت آنتی 8میکروموالر( قرار گرفتند. پس از  200و 100

های و ظرفیت کامال تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. حداکثر محتوای ترکیبات مورد سنجشآماری رح در قالب ط(، FRAPآزمون 

مشاهده شد که  تریل در گرم یلیم " NAA  1.5BAP +0.5"و شرایط هورمونیجاسمونات متیل میکروموالر 50 تیمار، در اکسیدانآنتی

توان جاسمونات در شرایط کشت میبکارگیری غلظت مناسب از الیسیتور متیللذا با . با سایر تیمارها داشت دارهای معنیتفاوت

 ترکیبات موثره کالوس کلپوره را افزایش داد.

 

 اکسیدان، فنل و فالونوئید.جاسمونات، الیسیتور، آنتی: کلپوره، متیلهای کلیدیواژه

 مقدمه
 بسیار مورد توجه است. در گیاهان معطر و دارویی سلول و بافتهای زیست فناوری کشت سنتز ترکیبات ثانوی با استفاده از روش

اثر  ،دارهای گلدر سر شاخه آن که ارزش است وحشی و چند ساله از تیره نعناگیاهی علفی، گلدار، ( .Teucrium polium Lکلپوره)

ی فنل باتکیباعث تغییر تر مختلف یطیمح یهاتنش. (5) استخون خون و قندچربیدرد، کاهش دهندهتشنج، ضدنیرودهنده، ضد
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کردن اکسید، کالتسوپرکردن آنیونهای آزاد، دادن هیدروژن، خاموشندگی رادیکالبتوانایی روبا  فالونوئیدها. شودمی دهایفالونوئ و

با است که  MS کشتطیمح بهترینگیاهان دارند. های دفاعی سیستمهای فلزی و همکاری با آنزیم پراکسیداز، نقش مهمی در یون

 اناتیجر شیو افزا یثانو هایتیمتابول لیتشک ءباعث القا یدفاع هایمیکردن مکانسفعال قیاز طر ی غیرزیستیتورهایسیاستفاده از ال

 یسلولوارهیدر د یساختارراتییمربوط به دفاع، تغ هایژن سازی، فعال ژنیاکسکنشگر هایگونه دیتول ،ییپالسما ءاز عرض غشا یونی

های کالوس حاصل از جاسمونات بر متابولیتدر این پژوهش نیز تاثیر الیسیتور متیل(. 7) شوندیم هانیتوالکسیو سنتز و تجمع ف

 ریزنمونه برگ کلپوره مورد ارزیابی قرار گرفت.

 هامواد و روش
غذایی هوگلند هیدروپونیک محتوی محلولهوایی به محیط پس از سبز شدن اندام (Teucrium poliumگیاه کلپوره )زده جوانهبذر 

 BAP  (0 ،5/0، 1 ،5/1دارای تیمار مجزا و ترکیبی دو هورمون  MSدر این پژوهش ریزنمونه برگ در محیط کشت  .انتقال یافت

های سبز کالوس ،. با توجه به نرخ کالزایی در پایان هفته هشتمگرم درلیتر( قرار گرفتمیلی 1و  0، 5/0) NAAگرم درلیتر( و میلی

های منتخب عنوان کالوسبهمیلی گرم در لیتر  "5.0NAA+  5.1BAP"و "1BAP " ، "1.5BAP"های حاویحاصل از محیط کشت

 از تیمار الیسیتور، . پس از دو هفتهانتخاب شدندمیکرو موالر(  200و  100، 50، 0هایجاسمونات )غلظتالیسیتور متیل برای بررسی

سنجش محتوای  (،1)و همکاران   Annegowdaروش به فنلیگیری عصاره وگیری شد رشد اندازهعنوان معیاربهها وزن خشک کالوس

برای . شدانجام ( 8و همکاران ) Zhishenبرمبنای روش و محتوای ترکیبات فالونوئید (4و همکاران )  Marinovaروشکل بهفنل

افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده. (3)استفاده شد همکاران و  Liروش ها، ازاکسیدان عصارهگیری توان آنتیاندازه

SPSS  درصد استفاده شد و  05/0ای دانکن، در سطح احتمال خطای دامنهها از آزمون چندو برای مقایسه میانگین داده 25نسخه

 .رسم شدند EXCELافزار ، به وسیله نرمهانمودار

 نتایج و بحث

تاثیر  و هورمون به تنهایی و نیز اثر متقابل الیسیتورجاسمونات متیلنشان داد الیسیتورها کلیه دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

نشان داد که بیشترین  (A1)شکلها ها داشتند. نتایج مقایسه میانگین دادهکالوسسنجش شده در داری بر محتوای ترکیبات معنی

جاسمونات در کاربرد متیل به همراهلیتر( درگرم )میلی "NAA  1.5BAP +0.5 "کشت دارای تیمار هورمونیمحتوای فنل در محیط

در محتوای  نسبت به نمونه شاهد برابری 3/2افزایش  جاسموناتمیکروموالر متیل 50تیمار  ر مشاهده شد. درموالمیکرو 50غلظت 

 بیشترینمیکروموالر  50جاسمونات در غلظت نیز نشان داد که کاربرد متیل فالونوئیدی ها. مقایسه میانگین دادهمشاهده شدکل فنل

که این افزایش نسبت به نمونه شاهد طوریموجب شده است، به NAA  5.1BAP +0.5در تیمارهورمونی  محتوای فالونوئید را

یش اکه با افز فالونوئید نشان دادندو های فنل متابولیتهردو نتایج حاصل از بررسی  (.B1است )شکل برابر بوده 8/3)کنترل(آن، 

 .کاهش یافتندها متابولیتاین محتوای  میکروموالر(، 50)بیش از جاسموناتغلظت متیل
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 MSکشت های حاصل از ریزنمونه برگ کلپوره در محیطکل کالوسهای حاصل از محتوای ترکیبات فنلینتایج حاصل از مقایسه میانگین داده -1شکل

های حاصل از ریزنمونه کل کالوسهای حاصل از محتوای فالونوئیدنتایج حاصل از مقایسه میانگین داده .(A) حاصل از تاثیر متقابل هورمون و الیسیتور

اکسیدان کالوس ت آنتیهای حاصل از ظرفینتایج مقایسه میانگین داده .(B) حاصل از تاثیر متقابل هورمون و الیسیتور MSکشت در محیط برگ کلپوره

 .(C) حاصل از تاثیر متقابل هورمون و الیسیتور MSکشت های حاصل از ریزنمونه برگ کلپوره در محیط

 

های باالی در غلظتنمود که اشاره  (6)و همکاران Samadiهای ثانوی میتوان به پژوهش تائید نتایج حاصل از محتوای متابولیت در

شود ها میشدن آنفعالباعث غیر DNAها و ها و لیپیدها در واکنش با پروتئینROSبه علت افزایش تولید  ،جاسموناتالیسیتور متیل

میکروموالر  50حاوی غلظت  NAA  1.5BAP +0.5ر هورمونی ماتی ،در این بررسی .سلولی را در پی خواهد داشتو در نهایت مرگ

 با محتوایاکسیدان ی ارتباط بین ظرفیت آنتینشانهکه  (C1را نشان داد )شکل (FRAP) اکسیدانلیت آنتیجاسمونات بیشترین فعامتیل

 . (2نمود)اشاره  (2010)و همکاران  Ghasemzadehتوان به نتایجباشد. برای تائید این نتیجه میمیفنلی ترکیبات

 نتیجه گیری کلی

زنی رویه و خواب زیاد بذر آن به همراه کاهش درصد جوانه برداشت بیزیاد،  به علت خواص دارویی بسیار کلپوره گیاهی است که

تواند باعث افزایش های کم میدر این پژوهش مشخص شد که الیسیتور متیل جاسمونات در غلظت. باشددر خطر انقراض می

-اعث کاهش تولید متابولیتهای ثانوی شود و با افزایش غلظت الیسیتور به دلیل کاهش توانایی سلول در پاسخ به الیسیتور بمتابولیت

 .شده استهای ثانوی 

 سپاسگزاری

این معاونت  متمرکز اعتبارات محل از حاضر پژوهش هایهزینه تأمین بابت مشهد فردوسی دانشگاه پژوهشی معاونت از نگارندگان
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Abstract 

Aromatic and medicinal plants have an economic value and ancient importance in global health. 

Because the excessive use of medicinal plants as well as the reduction of biodiversity, the use of 

biotechnological methods for the production of medicinal metabolites is one of the most important 

factors in the survival of plants. The aim of this study was to increase the production of secondary 

metabolites from Teucrium polium calluses using methyl jasmonate. Leaf explants were prepared 

from 6-month plants grown under hydroponic condition and cultured on MS medium containing 

different concentrations of BAP (0, 1 and 1.5 mg L-1), NAA (0, 0.5 and 1 mg L-1). Calluses with 

the highest percentage of callogenesis were then exposed to the treatment of methyl jasmonate at 

different concentrations (0, 50, 100 and 200 μM). After 8 weeks, the content of phenolic and 

flavonoid compounds and total antioxidant capacity were evaluated in a completely randomized 

design. The highest content of the mentioned compounds was observed in MS culture with 50 µM 

methyl jasmonate and BAP 1.5 + NAA 0.5 mg L-1. Therefore, by using the appropriate concentration 

of methyl jasmonate can increase the secondary compounds of Teucrium polium calluses. 
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