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  اهمیت موضوع
بـراي درمـان در   امروزه از این دو ماده . باشند  مهم میHIVبتولینیک اسید دو ماده ضد سرطانی و ضد  بتولین و   

از آنجا که گونه توس در معرض خطر انقراض قـرار دارد،         . گیرد  مورد استفاده قرار می   ) NCI( المللی مرکز سرطان بین  
هـاي ثانویـه    از آنجـا کـه سـنتز متابولیـت       . تولید این دو ماده با استفاده از تکنیـک کـشت بافـت داراي ارزش اسـت                

تعیین زمان حـداکثر تولیـد ایـن دو مـاده در     . باشد  تعدد در رویشگاه می   زیستی م تاثیر فاکتورهاي زیستی و غیر      تحت
هـاي مختلـف     براي اولین بار کالزایی ریزنمونـه  ،در این تحقیق  .  است نیز داراي اهمیت  در پیشبرد تحقیقات    گیاه بالغ   

 HPLCک انجام شد و میـزان بتـولین و اسـید بتولینیـک آن بـا اسـتفاده از تکنیـ        )Betula pendula(گونه توس 
  .مقایسه شد پاییزهاي برداشت شده در فصل بهار و   موجود در نمونهمیزانارزیابی گردید و با 

  )شرح مساله(مقدمه 
ترپنوئید ارزشمند به نام بتـولین و بتولینیـک اسـید در     داراي دو تري Betula pendulaبا نام علمی گیاه توس  
غنـاي  . ترپنوئیدها نقش بسیار مهمی در ارتباط بین گیاه بـا محـیط اطـراف خـود دارنـد      تري. باشد هاي خود می  اندام

منظـور    کـالزایی بـه  .باشـد   رویشگاه میفصل و محیط،  تاثیر، سن، تنوع    هاي مختلف جنس توس تحت      بتولین در گونه  
   .باشد هاي مختلف کشت بافت می یکی از اهداف مهم روشهاي ثانویه  تولید متابولیتتولید بافت تمایز نیافته و 

  ها ترین یافته مهم
گرم بـر لیتـر     میلی1با ترکیب هورمونی  NT محیط کشت   ونه ساقه حداکثر کالزایی، وزن تر و خشک را در         ریزنم ◄

BAP   2,4گرم بر لیتر       میلی 1/0 و-D گـره حـداقل    ریزنمونـه دمبـرگ و تـک   . ها داشـت   نسبت به سایر ریزنمونه
 .درصد کالزایی را دارا بودند

میـزان ایـن   . داري داشته است  کاهش معنیها  در همه نمونهتا پاییز میزان بتولین و بتولینیک اسید از فصل بهار    ◄
 . هاي طبیعی داشت اي نسبت به نمونه همالحظ در عصاره کالوس افزایش قابلدو ماده موثره 

  .میزان بتولینیک اسید به بتولین در عصاره کالوس ساقه، برگ دمبرگ و تک گره  باالتر بود ◄
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

 . رویشگاهی طبیعی  توس درهاي مختلف گونه نمونهموجود در عصاره  بتولین و بتولینیک اسید -1جدول 

  تولینیک اسیدب  بتولین
  نمونه  پاییز  بهار  پاییز  بهار

Mg/L  Mg/g  Mg/L  Mg/g  Mg/L Mg/g  Mg/L  Mg/g  
  008/0  8/0  3/0  42/30  07/0  75/7  08/0  34/8  ساقه
  0  0  0  0  042/0  2/4  1/0  5/10  برگ

  0  0  02/0  1/2  04/0  09/4  09/0  09/9  دمبرگ
  
  

  . اي شیشه گونه توس در شرایط درونهاي مختلف  مونهریزنبتولین و بتولینیک اسید موجود در عصاره کالوس  - 2جدول 
 بتولینیک اسید بتولین

  ریزنمونه 
Mg/L  Mg/g Mg/L Mg/g 

  21/0  8/20  4/0  5/40  ساقه
  19/0  76/19  11/0  76/11  برگ

  Aترکیب هورمونی  NTمحیط کشت   32/0  34/32  05/0  88/5  دمبرگ

  2/1  15/120  13/0  7/13  تک گره
  17/0  45/17  12/0  5/12  برگ  Aترکیب هورمونی  WPMمحیط کشت   54/0  02/54  29/0  1/29  ساقه
  14/0  25/14  07/0  02/7  برگ  B  ترکیب هورمونی NTمحیط کشت   27/0  33/27  07/0  73/7  ساقه
  Bترکیب هورمونی  WPMمحیط کشت   31/0  85/31  1/0  7/10  ساقه
  061/0  19/6  09/0  25/9  برگ

   A: 1mg/l BAP, 0.1 mg/l 2,4-D 
   B: 0.1 mg/l BAP, 0.01mg/l TDZ 


