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 چکیده

های ضد جمله دارو از های فراوانآلکالوئید تولید دلیل به که است دارویی گیاهی  (Catharanthus roseus)پروانش

 مخصوصاً بیوتکنولوژی مطالعات آن، مهم دارویی خصوصیات لحاظ به دارد. اهمیت بالستینوین و کریستینوین سرطان

 درون شیشه ساقهی زایی ریز نمونهدر این تحقیق به منظور بررسی کالوس .باشد اهمیت حائز تواندمی گیاه بافت اینکشت

در سه  kinهورمون هورمونی مختلف شامل  مارتی هایبا فاکتور ،آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفیپروانش، 

در سه  mg/l) ,1.5 mg/l (2 mg/l 1,در سه سطح  D-2,4 و هورمون (mg/l) ,0.5 mg/l 1 mg/l 0,سطح 

زایی، رنگ کالوس و جنس زایی، میانگین وزن کالوس، سرعت کالوسویژگی مهم )درصد کالوس 5 سپس .اجرا شد تکرار

به  مربوطزایی اد که بیشترین میانگین وزن کالوس و سرعت کالوسنتایج آزمایش نشان د .فتکالوس( مورد بررسی قرار گر

 1/5) محیطبه زایی مربوط بیشترین درصد کالوسبوده و  (mg/l 2,4-D + 1 mg/l KN 1) حاوی MS3محیط 

mg/l 2,4-D + 0 mg/l KN) MS4 ده در محیط های رشد کرمشاهدات کیفی نیز نشان داد که کالوس. ه استبود

MS1 1 mg/l 2,4-D + 0 mg/l KN)) دنباشتر بوده و برای تهیه سوسپانسیون سلولی مناسب میتر و روشننرم. 
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 . مقدمه1

پروانش یکی از گیاهان . [5باشد ]می Apocynaceaپروانش یکی از گیاهان دارویی مشهور و متعلق به خانواده خرزهره  
 [.7] نوع ایندول آلکالوئید است 130وی طبی و دارویی است که تحقیقات بسیاری روی آن انجام شده است. این گیاه حا

انواع تومری در درمان کریستین است که به عنوان داروی ضدبالستین و وینهای این گیاه شامل وینمهمترین آلکالوئید
 به اتصال با و متوقف کرده متافاز مرحله در را میوز هاآلکالوئید این است که داده نشان تحقیقات [.4] ندها کاربرد دارسرطان

ها در درمان سرطان بالستین از جمله مهمترین داروکریستین و وینوین [.6] شوندمی دوك تقسیم تشکیل از مانع هاتوبولین
 با [.1] صد استدر 0.0005ها در گیاه به طور نسبی پایین و مقدار تقریبی آنباشند ولی با این حال عملکرد این دو ترکیب می

 برای های جایگزیناستراتژی توسعه جهت در تالش گیاه، این در هااندك آن مقادیر و ترکیبات این باالی قیمت به توجه

 .[1]است  شده گیاه این تحقیقات وسیع روی به منجر ترکیبات، این تولید
تواند می مهم، این که باشدمی باال کیفیت با دارویی شرایط درون شیشه دارای پتانسیل عظیمی برای تولید گیاهانازدیاد در 

 تکثیر منظور به نیز کالوس، از گیاه باززایی گیاهان دارویی، تکثیر در [.3] آید دست به ریزازدیادی مختلف هایروش طریق از

 دارد نیز دیگری متنوع هایگیاهان، قابلیت ازدیاد بر عالوه گیاهی کالوس بافت نیندارد. همچ فراوانی کاربرد گیاهان دارویی

 منظور به سلولی سوسپانسیون هایتهیه کشت در آن کاربرد یا و گیاه به ژن انتقال در هاآن از به استفاده میتوان جمله از که

این پژوهش به منظور یافتن بهترین تیمار  [.2] نمود اشاره هاآن از حاصل دیگر مفید ترکیبات یا و های ثانویهمتابولیت تولید
 انجام شده است.از گیاه دارویی پروانش هورمونی برای تولید کالوس با رشد مناسب، کیفیت مناسب 

 

 

 هامواد و روش. 2
درصد قرار  70 ثانیه در الکل 45ها به مدت بذور گیاه پروانش از موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه شد. برای ضد عفونی بذر

درصد قرار گرفتند  1دقیقه در هیپوکلریت سدیم % 10گرفتند و پس از آن یک بار با آب مقطر استریل شست و شو و به مدت 

زنی و تهیه گیاهچه درون شیشه، بذور ضدعفونی برای جوانه [.4]مقطر استریل شست و شو داده شدند و سپس سه بار با آب 

درجه و فتوپریود  25ها جهت رشد در داخل اتاقک رشد با دمای ه کشت داده شدند. شیشهدر داخل شیش MSشده در محیط 

های درون شیشه هفته قرار داده شدند. پس از مدت یک ماه گیاهچه 4ساعت تاریکی به مدت  8ساعت روشنایی و  16

 (.1پروانش تولید شدند )شکل 

 

 

 . گیاهچه درون شیشه استریل گیاه پروانش1شکل 
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زایی پروانش طرح در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه مطالعه اثر تیمار هورمونی بر کالوس برای

ها ساقهه ریز نمونه از گیاهچه درون شیشه، که برای تهی ساقه بودقطعات گرفته شده از گیاه استریل  تکرار اجرا شد. ریزنمونه

 0,در سه سطح  kinبا تیمار هورمونی شامل هورمون  MSمتری برش داده شدند و در داخل محیط به قطعات یک سانتی

mg/l) ,0.5 mg/l 1 mg/l) 2,4 رمونوو همراه ه-D  1, سطحدر سه mg/l) ,1.5 mg/l (2 mg/l  در سه تکرار

ها در داخل . سپس نمونهستا ( مشخص شده1های رشد در محیط کشت در )جدول که ترکیب تنظیم کننده قرار داده شدند

زایی، میانگین ویژگی مهم )درصد کالوس 5درجه و شرایط تاریکی کامل قرار گرفتند. در این پژوهش  25اتاق رشد با دمای 

 جنس کالوس( مورد بررسی قرار گرفت.رنگ کالوس و زایی، سرعت کالوس ،وزن کالوس

 

 های رشد در محیط کشتترکیب تنظیم کننده. 1جدول 

MS6                      1/5 mg/l 2,4-D + 1 mg/l KN MS1                          1 mg/l 2,4-D + 0 mg/l KN 

MS7                        2 mg/l 2,4-D + 0 mg/l KN MS2                         1 mg/l 2,4-D + 0/5 mg/l KN 

MS8                      2 mg/l 2,4-D + 0/5 mg/l KN MS3                          1 mg/l 2,4-D + 1 mg/l KN 

MS9                       2 mg/l 2,4-D + 1 mg/l KN MS4                       1/5 mg/l 2,4-D + 0 mg/l KN 

 MS5                      1/5 mg/l 2,4-D + 0/5 mg/l KN 

 

 

 نتایج و بحث . 3

زایی مربوط به های رشد مختلف نشان داد که بیشترین درصد کالوسزایی در بین محیطنتایج درصد کالوس بررسی حاصل از

 (.1)نموداربوده است ( %91)درصد کالوس زایی  MS1( و %100)درصد کالوس زایی  MS4 هایمحیط

 

 

 مختلف های رشدمحیطدر زایی . مقایسه درصد کالوس1 نمودار
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 + MS3 (1 mg/l 2,4-D محیط مقایسه میانگین وزن کالوس نیز نشان داد که بیشترین میزان وزن کالوس مربوط به

1 mg/l KN) (. 2بوده است )نمودار 
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 های رشد مختلف. مقایسه میانگین وزن کالوس در محیط2 نمودار

 

 MS3 (1سرعت رشد مربوط به  نشان داد که بیشترین میزان های مختلف آزمایشتیمارزایی در بین مقایسه سرعت کالوس

mg/l 2,4-D + 1 mg/l KN)  (.3بوده است )نمودار 
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 های رشد مختلفزایی در محیط. مقایسه سرعت کالوس3نمودار 

 

تر دارای کالوس نرم MS4و محیط MS1،  MS7های محیطهای رشد کرده در مشاهدات کیفی نیز نشان داد که کالوس
 .(2باشند )جدولتر بوده و برای تهیه سوسپانسیون سلولی مناسب میو روشن
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 های مختلف هورمونی رنگ کالوس و جنس کالوس در تیمار .2جدول 

 

 جنس کالوس رنگ کالوس تیمار هورمونی

MS1 نرم کمی روشن 
 

MS2 تکمی سخ کمی تیره  

 

MS3   
 کمی تیره

 کمی سخت
 

MS4 نرم روشن 
 

MS5 سخت کمی روشن 

 

MS6 کمی نرم روشن 
 

MS7 نرم روشن 
 

MS8 کمی نرم کمی روشن 
 

MS9 کمی نرم کمی روشن 
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