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  ها ترین یافته مهم
 .باشد می T. berevifolia و T. baccata بهترین ریزنمونه جهت تولید کالوس دو گونه ساقهریزنمونه  ◄

  

، گـرم بـر لیتـر کینتـین      میلـی 2/0 و D-2,4گرم بر لیتر هورمون  میلی2و تیمار هورمونی WPM محیط کشت  ◄
 .باشدبهترین محیط کشت و تیمار هورمونی می

  

هـاي   بود اما بین کـالوس  T. berevifoliaبیشتر از گونه  T. baccataهاي طبیعی گیاه  مقادیر تاکسول در بافت ◄
 . اي اختالف بارزي بین این دو گونه مشاهده نشد شیشه درون

  

 .هاي طبیعی بود اي، بیشتر از بافت شیشه هاي حاصل از شرایط درون مقدار تاکسول در کالوس ◄
 

  .ها حاصل نشد ساي از تاثیر محرك کلرکولین کلراید بر افزایش تاکسول کالو نتیجه ◄
 

 HPLC زایی، سرخدار، کلرکولین کلراید، تاکسول، محیط کشت، کالوس : کلیديهاي واژه

 91-306- 115  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 زینب رحمتی، نور وحیده پیام ):گان(نویسنده

  هاي سرخدار با استفاده از کلروکولین کلراید  در کالوسبررسی امکان افزایش میزان تاکسول موجود :عنوان

  91-306-115 :شماره
 24/12/1392  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

Administrator
Untitled
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  . ارائه شده است1تحقیق در جدول  کلی نتایج

  
  .اي و رویشگاهی طبیعی شیشه هاي مختلف دو گونه سرخدار در شرایط درون  تاکسول موجود در اندام- 1جدول 

  )درصد( تاکسول  )گرم در یک گرم ماده خشک میلی( تاکسول  گیري شده عصارههاي مختلف  اندام  نوع گونه سرخدار
T. baccata 0025/0  025/0  پوست  
T. baccata 0044/0  044/0  ساقه  
T. baccata 0062/0  062/0  برگ  
T. baccata 024/0  239/0  کالوس ساقه  

T. berevifolia  0024/0  024/0  پوست  
T. berevifolia 0034/0  034/0  ساقه  
T. berevifolia 0036/0  036/0  برگ  
T. berevifolia 0241/0  241/0  کالوس ساقه  

 

  اهمیت موضوع
 .عنوان یکی از مهمترین منابع دارویی کاربرد داشته است دارویی از هزاران سال پیش بهو درختان استفاده از گیاهان 

استفاده  .زیان هستند بیکی دارند و یا به کلی اثرات سوء اندعوارض و داروهاي گیاهی نسبت به داروهاي شیمیایی و سنتزي 
تواند مانعی براي  سازي تولید جهت استخراج این ماده دارویی مفید بسیار مهم بوده و می هاي آزمایشگاهی و بهینه از روش

  .قطع این گیاه پر ارزش رو به انقراض باشد

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي متفاوت آن منبع اولیه  هاي شمال بوده که قسمت برگان بومی و با ارزش جنگل سوزنی یکی از) Taxus(سرخدار 

 این .باشد می... هاي سرطان سینه، رحم، تخمدان و  داراي کاربرد وسیعی در درمان بیماريوتولید داروي ضد سرطان تاکسول 
 هاي ساقه و برگ دو گونه زایی ریزنمونه ترین محیط کشت و تیمارهاي هورمونی براي کالوس  هدف تعیین مناسبمطالعه با

Taxua baccata و Taxus berevifoliaهاي حاصل از  هاي طبیعی گیاه با کالوس ، مقایسه میزان تاکسول موجود در بافت
ها با استفاده از تکنیک  میزان تاکسول کالوس  بر افزایشدکلروکولین کلرایاي و تعیین تاثیر محرك  شیشه شرایط درون

HPLC انجام شد. 


