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 20-413-02 طرح تحقیقاتی به شناسه  منبع یافته:

 حاجتی، جمیله نظرینور، راضیه جعفریوحیده پیام نویسنده)گان(:

 

( و ارزیابی Betula litwinowiiو  Betula pendulaگونه توس )استفاده از ریزنمونه پوست در کالزایی دو  عنوان:

 میزان بتولین القاء شده
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 اهمیت موضوع

 از طرفی دیگر تولید .اندضبنا به شرایط رویشگاهی و مشکالت زادآوری در ایران در معرض انقرا درختان توس

 بنابراینباشد. می غیرممکن یا و عمدتا سخت شیمیایی هایروش طریق از زیاد در مقیاس مواد این سریع و انبوه

جایگزین مناسبی برای تولید این مواد موثره برای  ،مثل کشت بافت و سلول فناوریزیستهای استفاده از روش

در این تحقیق برای اولین بار از ریزنمونه پوست برای کالزایی در شرایط درون  تواند باشد.صنعت داروئی کشور می

( استفاده شد و میزان بتولین و اسید بتولینیک Betula litwinowii و Betula pendulaای دو گونه توس )شیشه

 .متری دو گونه مقایسه شدهای یک سانتیبا میزان موجود در ساقه HPLCبا استفاده از تکنیک آن ارزیابی و 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 . پوستآیداز درختان دارویی ارزشمند به شمار می Betulaceaeهای جنگلی جنس توس از خانواده در عرصه

و اسید بتولینیک است که دامنه وسیع بیولوژیکی و  بتولین نام مهم به متابولیت ثانویهدو نوع این درخت حاوی 

تا  تر هستند.ن نسبت به سایر گیاهان بسیار غنیهای مختلف جنس توس از لحاظ دارا بودن بتولیگونهدارویی دارد. 

 .دهندرا به خود اختصاص می درصد وزن خشک پوست 42ز جا که در برخی مناطق بیشتر اآن

 هاترین یافتهمهم

 222/0و  002/5ترتیب به B. pendulaان بتولین و اسید بتولینیک استخراجی از عصاره پوست خشک میز ◄

 درصد بود.  512/0و  932/5ترتیب به B. litwinowiiدرصد و 

 2505/2درصد بتولین و  219/2 و 2009/2ترتیب حاوی به B. litwinowiiو  B. pendulaهای پوست کالوس ◄

 ینیک بودند ولدرصد اسید بت 252/2 و

 هایدر طرح حاضر بیشتر از کالوسریز نمونه پوستی  هایمیزان بتولین و اسید بتولینیک تولیدی از کالوس ◄

  تحقیقات گذشته است. ریزنمونه برگ در



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

بوده  درصد 55و  25ترتیب به B. litwinowiiو  B. pendulaریزنمونه پوست دو گونه زایی در درصد کالوس

نتایج  کالزایی داشتند. هاریزنمونهو گونه بسیار کم بوده و اکثر های هر دای شدن کشتدرصد آلودگی و قهوه است.

طور تولید شده در دو گونه مورد مطالعه در این تحقیق در مقایسه با نتایج سایر محققان بهدر مورد اسید بتولینیک 

باشد، استفاده از بتولینیک در پوست میاسید که منبع اصلی تولید بتولین و جاییاز آن ی باالتر است.مشهود

 رسد.ها منطقی به نظر میها نسبت به سایر ریز نمونهمنظور تولید این متابولیتریزنمونه پوست به

 

 ای و رویشگاهی طبیعیدرون شیشه بتولینیک موجود در پوست دو گونه مختلف توس در شرایطاسید درصد بتولین و 

 )درصد( بتولینیکاسید  )درصد( بتولین ها پوست دو گونه توسنمونه

 B. pendula 002/5 222/0پوست طبیعی 

 B. litwinowii 932/5 512/0پوست طبیعی 

 B. pendula 2009/2 2505/2کالوس پوست 

 B. litwinowii 2192/2 252/2کالوس پوست 

 


