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در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم  سیلیك بر محتوی متابولیت های ثانویهیاثیر اسید سالت

(Teucrium polium .L) 
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 چکیده:

 اسپاسم و ضددیابت،  اثرات ضددارای گیاهی دارویی است که ، Lamiaceae متعلق به تیره (Teucrium polium)توکریوم پولیوم 

های اند که فالونوئیدها، متابولیتتحقیقات مختلف گزارش کرده. است ثانویه هایمتابولیت از غنی گیاه این. باشدمی اکسیدان آنتی

بنابراین، با استفاده د. افزایش داگیاهان دیگر هستند، که می توان مقدار آنها را در شرایط کشت کالوس  توکریوم پولیومثانویه موثر 

سیلیك تغییرات میزان فنل، فالونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی کالوس بررسی شد. در این مطالعه یهای مختلف اسید سالاز غلظت

با  D-2,4تحت تیمار  MSها در محیط کشت ه ریزنمونه استفاده شد. ریزنمونهبرای تهی توکریوم پولیومتجربی، از برگ و ساقه گیاه 

های کشت شدند. سپس کالوس ᵒC 25 در شرایط تاریکی به مدت یك ماه در دمای mg/l 5/1با غلظت BAPو یا  mg/l 5/0 ظتغل

 ᵒCی ( در شرایط تاریکی در دماµg/l 300 ،200 ،100 ،0های مختلف اسیدسالیسیلیك )حاوی غلظت MSحاصل به محیط کشت 

کل  ترتیب میزان فنل کل، فالونوئیدبه  FRAP کلریمتری آلومینیم کلراید و سیوکالچو،-به روش فولین ،واکشت شدند. در نهایت 25

 فالونوئید ،از ارزیابی نشان داد که در شرایط تاریکی محتوای فنل کل حاصل نتایج  ها مطالعه شد.و فعالیت آنتی اکسیدان کالوس

و  D-2,4 های تحت تیمارحاصل از ریزنمونهاولیه های کالوسنسبت به یك سیلیو فعالیت آنتی کسیدانی تیمارهای اسید سال کل

BAP  های تحت تیمارکالوس اما .نداشتافزایش قابل توجهی BAP  2,4در مقایسه با-D  افزایش  بعد از تیمار با اسید سالیسیلیك

 . نشان دادنددر پارامترهای فوق را معنی داری 
 

 های ثانویه، فالونوئید، اسیدسالیسیلیكمتابولیتتوکریوم پولیوم، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه

ها و همچنین ها در برابر بسیاری از داروها به ویژه آنتی بیوتیكاثرات جانبی داروهای شیمیایی و مقاومت روز افزون میکروارگانیسم

الً به دلیل مواد مؤثره کم در گیاهان اما، معمو .درمان ناموفق بیماری های مزمن، دلیل اصلی توجه بیشتر به گیاهان دارویی است

های کشت مناسب و بهینه سازی شرایط کشت در رسد نیاز به توسعه روشداروئی و برداشت بی رویه گیاهان داروئی به نظر می

 Cmارتفاع کرکدار و معطر با پایا، گیاهی علفی، توکریوم پولیوم گیاه شود.احساس میهای موثر داروئی ید متابولیتجهت افزایش تول

زارهای نواحی جنوب غربی آسیا از جمله در نواحی بایر و سنگالخی و ماسه که ((Esmaeili & Yazdanparast, 2004 است 40-10

 کاریوفیلین اکسید، لینالول، ،بتا پینن آلفا پینن، توکریوم پولیومهای فرار اصلی گیاه ترکیب  )Amiri & Esmaeili, 2008(د رویایران می

 ،(Mirghazanfari et al.,2010 ) دیابتاثرات ضد توکریوم پولیومگیاه  .((Esmaeili & Yazdanparast, 2004کاریوفیلین هستندبتا

است.  آنعمدتاً وابسته به فالونوئیدهای موجود در  این گیاهاثرات درمانی  مشخص دارد. (,.2006Ljubuncic et al) آنتی اکسیدان

 و سبزیجات ها،میوه در گسترده طور به کهند هستفنلی با وزن مولکولی کم پلی ساختار یك با ای ثانویههای فالونوئیدها متابولیت

 جمله از مختلف هایبیماری با در ارتباط مناسب و متفاوت اکسیدانی آنتی و بیوشیمیایی اثرات دارای آنها .شودمی ها یافتنوشیدنی

ویروسی، فالونوئیدها اثرات ضد آلرژی، ضد، مطالعاتمطابق  .(Ovando et al., 2009د )هستن غیره و آلزایمر بیماری سرطان،

  .دهندنشان میاز خود  (Srivastava & Bezwada, 2015) خاصیت آنتی اکسیدانیو گشادکننده عروق، 

 هامواد و روش

آمده بود. دانه رُست ها در محیط کشت ی استفاده شد که در دانشگاه فردوسی مشهد از بذر بدست این مطالعه تجربی از گیاهدر 

مشابه گیاهان طبیعی کامالً تمایز یافته آنها  ،بنابراین .برای چندین سال متوالی رشد کرده بودند  25ᵒCلند و اتاق رشد در دمایوگه

با غلظت   2,4Dکه حاوی هورمون های  MS بودند. از ساقه و برگ این گیاه برای تهیه ریزنمونه استفاده شد. ابتدا محیط کشت های

mg/l 5/0 و یا BAP با غلظت mg/l 5/1 5دریك در هیپوکلریدقیقه  3و به مدت %70در الکل ثانیه  30 ها به مدتنمونهتهیه شد. ریز% 

تاق رشد در تاریکی ا به نمونه ها به محیط کشت در شرایط استریل و در زیر هود المینار انجام شد. نمونه هااستریل شدند. انتقال ریز

های مختلف حاوی غلظت  MS یك ماه نگهداری شدند. سپس، کالوس های حاصل درون محیط کشت رایب 25ᵒC مطلق در دمای

نگهداری گردیدند.   25ᵒCواکشت شدند و به مدت یك ماه در شرایط تاریکی در دمای( 300µg/l ,200 ,100 ,0اسید ) سالیسیلیك

روش کلریمتری سیوکالچو مقدار فنل کل،  -فولین روش عصارگیری شدند. از طریق  %70ها وزن و با اتانولدر نهایت، کالوس

 .میزان فعالیت آنتی اکسیدانی هر عصاره محاسبه گردید FRAP روشمقدار فالونوئید و  آلومینیم کلراید

 نتیجه و بحث

حله نمو، سن گیاه مادری، و نوع ریز نمونه بستگی دارد انجام شده تشکیل کالوس به نوع گونه گیاهی، مرمطالعات براساس 

(Abrishamchi,2011). نوئیدها های ثانویه شامل فالومانند افزایش متابولیت های گوناگونیمکانیسمها از گیاهان برای مقابله با تنش

 (Ali et al., 2006)برندمیهای فعال اکسیژن از بین اکسیدانی دارند و گونهکنند. این ترکیبات نقش آنتیو آنتوسیانین استفاده می
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 (Kumar et al.,2013) های سایر پژوهشگران نیز گزارش شده استتیمار با اسیدسالیسلیك در بررسی های ثانویه درمتابولیت فزایشا

 Malik) ات مالیك و همکـارانبـوده کـه این نتیجه با تحقیق قهوه ای تا سبزهای تولیدی در تحقیق حاضر به رنگ بیشترین کالوس

2007al., et) خصی تنوئید در مجموعه فتوسنتزی نقش دارند و شاوفتوسنتزی مانند کلروفیل و کار هایرنگدانه. تمطابقـت داشـ

مینگدانه را در گیاه افزایش های کم با مهار تجزیه کلروفیل این راسید در غلظت سالیسیلیك. اندشدهمهم برای رشد گیاه معرفی 

-و آرابیدوبسیس در غلظت  (Triticum aestivum)( در گیاه گندم 1997و همکارانش ) Roa مطالعات .(Belkhadi et al.,2010)دهد

نشان داد هر دو  این تحقیق نتایج. (2005and Kaviraj,  Rao, Patil) سالیسیلیك اسید، کاهش کلروفیل را نشان داد های سمی

ها نشان داد بیشترین کالوس آنالیزهای انجام شده بر  مقایسهتولید کالوس مناسب هستند.  جهت تحریك BAPو 2,4D هورمون 

وزن و اندازه  اگر چه .(1)شکل مشاهده شد BAPهای تحت تیمار و خاصیت آنتی اکسیدانی در کالوس مقدار فنل کل، فالونوئید کل

سالیسیلیك اسید منجر به افزایش  ند که تیمار گیاهان کشت شده بابود. محققین نشان داد BAPیشتر از تیمار ب 2,4Dها در تیمارکالوس

اول تحقیق در های حاصل از بخش شود. بنابراین، کالوسنتی اکسیدانی عصاره خام گیاهی میفالونوئیدها و در نتیجه خاصیت آ

های حاصل از ساقه دهد که کالوسنشان می 2شکل . ندهای مختلف سالیسیلیك اسید واکشت گردیدمحیط کشت حاوی غلظت

مترهای اسیلیك کشت شدند، تغییرات زیادی را در پاریسال های مختلف اسیدهنگامی که در غلظت 2,4Dاز محیط  توکریوم پولیوم

 ت.مترهای مورد نظر نداشاهای باالتر اسید سالیسیلیك اسید اثر مهمی بر پارغلظت مورد بررسی نشان دادند.
 

 
 BAPو  2,4D: مقدار  فنل کل، فالونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی کالوس حاصل از ساقه و برگ توکروم پولیوم در تیمارهای 1 شکل
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اولیه تیمار کالوس های تحت چهار هیستوگرام سمت چپ مربوط به  .سالسیلیك اسیدثانویه کالوس ها با غلظت های مختلف تیمار نتایج حاصل از : 2شکل 

 مخفف سالیسیلیك اسید است. SAدر شکل  .هستند BAPسمت راست مربوط به تیمار  تایو چهار  2,4Dبا 

 گیرینتیجه

اسید نشان داد  سالیسیلیكتیمار با قرار گرفتن در معرض بعد از  BAP تیمار تحت ساقه هایریزنمونه از حاصل هایکالوس مطالعه

از مقدار فنل کل، فالونوئید کل و خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری را  بودند 2,4Dتحت تیمار اولیه با همتاهای خود که  نسبتکه 

الزم  .معنی داری نداشته استتر رشد های پاییناسید در غلظت باال نسبت به غلظت سیلیكیهمچنین غلظت سال دهند.مینشان خود 

  است.شده ، تیمارها در شرایط تاریکی مطلق مطالعه حاضر در تحقیقبه ذکر است که 

 تشکر و قدردانی

ه وسیل بدین. است گلستان دانشگاه مصوب بیوشیمی رشته ارشد کارشناسی نامه پایان مربوط به تحقیقاتی کار از بخشی  این مقاله

   .شودمی قدردانی و تشکر پژوهش مالی منابع تامین در همکاری دلیل بهاز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه گلستان 
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The effect of salicylic acid on secondary metabolite contents in Callus culture of Teucrium 

polium L. 

 

Parvin Azad Tupkanlu1, Manijeh Mianabadi2, Ali Ganjali3 
1Master of Science, Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Golestan, 

Iran.(Pariazad6448@gmail.com) 

2Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Golestan, Iran 

3Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 

Iran 

Abstract: 
Teucrium polium belongs to Lamiaceae family, is a herb that has anti-diabetic, anti-spasmodic and 

antioxidant effects. This plant is rich in secondary metabolites. Various studies have reported 

flavonoids are effective secondary metabolites of Teucrium polium, which can be increased in 

other plant callus culture. Therefore, different concentrations of salicylic acid were used to study 

the changes in phenol content, flavonoid content and antioxidant activity of its calli. In this 

experimental study, leaves and stems of Teucrium polium were used to prepare explants. Explants 

were cultured in MS medium under 2,4-D treatment at a concentration of 0.5 mg / l or BAP at a 

concentration of 1.5 mg / l in the dark for one month at 25 ° C. The calli were then cultured in MS 

medium containing different concentrations of salicylic acid (0, 100, 200, 300 μg / l) in the dark 

at 25 ° C. Finally, total phenol, total flavonoids and antioxidant activity of calli were studied by 

folin-ciocalteu, aluminum chloride colorimetric and FRAP methods, respectively. The results 

showed, the content of total phenol, total flavonoids and antioxidant activity of callus under 

salicylic acid treatments did not increase significantly compared to the initial calluses that treated 

with 2,4-D and BAP. However, calluses treated with BAP showed a significant increase in the 

above parameters compared to those treated with 2,4-D, of course, after treatment with salicylic 

acid.  
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