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الملخص

ُأجريــت هــذه الّدراســة فــي مختبــر زراعــة األنســجة النباتّيــة، قســم البســتنة وهندســة الحدائــق، كليــة الزراعــة والغابــات، 
 ،Catharanthus roseus جامعــة الموصــل بالعــراق، وذلــك خــال الفتــرة 2012-2014 علــى نبــات عيــن البــزون
صنف Nirvana Pink Blush الذي ُيعّد أحد النباتات الطبية الهاّمة التي تحتوي على مجموعة من القلويدات. 
ُزرعت أجزاء من الورقة، والعقد، والســاميات على وســط موراشــيج وســكوغ )MS( المجّهز بنفتالين حمض الخليك 
)NAA( بهــدف اســتحداث الكالــس. ُأخــذت البيانــات بعــد 28 يــوم مــن الزراعــة، حيــث تــّم  الحصــول علــى أعلــى 
وزن للكالس 0.612 غ و0.639 غ و0.835 غ من زراعة أجزاء كل من الورقة، والعقد، والسامية على التوالي 
عنــد الوســط MS المــزود بنحــو 1.0 مــغ/ل NAA. تــّم اســتحداث وتنميــة الكالــس مــن زراعــة أجــزاء مــن الورقــة، 
والعقد، والســاميات على وســط MS المجهز ببنزايل أدنين )BA( مضافًا له 1.0 مغ/ل NAA بعد 50 يوم من 
 HPLC باســتخدام  Vinblastine, Vincristine,  Vindoline ,Ajmalicine :الزراعــة. قــّدرت كلٍّ مــن المــواد
وكانــت أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب Vinblastine عنــد زمــن االحتبــاس )12.686( وكانــت مســاحتها تحــت 
 ،NAA مــع 1.0 مــغ/ل BA المنحنــي )955567( مــن عّينــة مســتخلص كالــس الورقــة عنــد المعاملــة 0.3 مــغ/ل
وأعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب ـVincristine عنــد زمــن احتبــاس )17.980( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي 
)2658303( مــن عّينــة مســتخلص كالــس الســامية المجهــز بـــ 0.5 مــغ/ل BA مــع 1.0 مــغ/ل NAA. وتــّم 
الحصــول علــى أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب Vindoline عنــد زمــن االحتبــاس )21.113( وكانــت مســاحتها 
 ،NAA مع 1.0 مغ/ل BA تحت المنحني )462847( من عّينة مستخلص كالس األوراق المجهز بـ 0.5 مغ/ل
Ajmalicine عنــد زمــن االحتبــاس )32.510( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي  وأعلــى قيمــة امتصــاص للمركــبـ 

.NAA مــع 1.0 مــغ/ل BA 420509( مــن عينــة مســتخلص كالــس العقــد المجهــز بـــ 0.1 مــغ/ل(
الكلمات المفتاحية: Catharanthus roseus، كالس، براعم، قلويدات.

المقدمة:

العائلــة  إلــى   Vinca rosea باســم  والمعــروف   Catharanthus  roseus )L( G. Don البــزون  عيــن  نبــات  يعــود 
ــة بيضاويــة  ــر دائــم الخضــرة، ذا فــروع غزيــرة، واألوراق بســيطة متقابل Apocyanceae وهــو نبــات عشــبي شــجيري معّم
ــزون  ــن الب ــميت بعي ــك س ــرد، لذل ــي منف ــكل عين ــدة ذات ش ــا عدي ــرة وألوانه ــار كبي ــاً، األزه ــة غالب ــكل جالس ــتطيلة الش أو مس
)الزركانــي، 2003(، الثمــار متجّمعــة بداخلهــا بــذور لونهــا أســمر إلــى بنــي مســود صغيــرة الحجــم، وهــو مــن النباتــات القويــة 

ــحات، 1986(.  ــو )الش النم
يبلــغ ارتفــاع النبــات 40-80 ســم وأحيانــاً يصــل إلــى 100 ســم )Gilman and Howe, 1999(. يُــزرع فــي العــراق 
ــارس،  ــهر آذار/م ــي ش ــذور ف ــر الب ــد لنث ــل موع ــذور، وأفض ــات بالب ــر النب ــور، يتكاث ــواض الزه ــي أح ــة وف ــراض الزين ألغ
ويُعــّد أحــد النباتــات الطبيّــة الهاّمــة إلحتوائــه علــى العديــد مــن القلويــدات التــي تدخــل فــي عــالج أمــراض القلــب وضغــط الــدم 

)الشــحات، 2000(. 
وجــد أّن نبــات عيــن البــزون يحتــوي علــى أكثــر مــن 50 قلويــد لهــا تأثيــر دوائــي ســريع لعــالج بعــض األمــراض الخطيــرة. 
ــد فــي  ــة وآالم االســنان وتسوســها، كمــا تفي ــات اللث ــن البــزون كشــراب لعــالج التهاب ــات عي ــة لنب ــتعمل المســتخلصات المائي تُس
عــالج القــرح المعديــة والمعويــة، وحديثــاً أمكــن معرفــة األثــر الحيــوي لبعــض المــواد القلويديــة فــي عــالج اإلمســاك المزمــن، 
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كمــا ثبــت منــذ أكثــر مــن 40 عامــاً وجــود مــواد أخــرى ذات تأثيــر فّعــال فــي عــالج كثيــر مــن أنــواع األمــراض الســرطانية 
ــي  ــادة Hypertension الت ــى م ــة إل ــي Ajmalicine وSerpentine باإلضاف ــا: vincristine و vinblastine ومركب منه
.) Leveque et al., 1996; VAN DER Heijden et al., 2004( ــدم ــاع ضغــط ال ــي عــالج مــرض ارتف تلعــب دور ف

ــي النمــو والتطــور، ومــن هــذه المــواد  ــي تســتخدمها ف ــة الت ــي مجموعــة مــن المــواد األيضي ــاء مراحــل نمّوهــا تبن ــات أثن إّن النبات
ــة ضــد  ــواد دفاعي ــّد م ــات إذ تُع ــة للنب ــات مهّم ــذه المرّكب ــّد ه ــا. وتُع ــوالت، والكاليكوســيدات، وغيره ــات، والفين ــدات، والبين القلوي
المســببات المرضيــة، باإلضافــة إلــى اســتخدامها كمــواد صيدالنيــة، أو نكهــات غذائيــة، أو اصبــاغ، أو عطــور، أو مبيــدات حشــرية، 
 Tripathi and Tripathi, 2003;( وتُعتبــر النباتــات المصــدر المســتمر فــي العمــل إلنتــاج مــواد األيــض الثانــوي المهمــة

 .)Vanisree, 2004
ــر متمايــزة )Hartmann et al., 2002( ويــزداد حجــم هــذا الكالــس ونمــّوه  ــا برنشــيمية غي ــع مــن خالي ــّد نســيج الكالــس تجّم يُع
ــات  ــار النبات ــي إكث ــيج ف ــذا النس ــن ه ــتفاد م ــادةً يُس ــي، وع ــط الغذائ ــي الوس ــة ف ــا المضاف ــّو وتراكيزه ــات النم ــوع منظّم ــاً لن وفق
بالزراعــة النســيجية مــن خــالل تخصصــه إلــى أعضــاء بعمليــة يُطلــق عليهــا )Organogenesis(، وذلــك بزراعــة هــذا النســيج 
غيــر المتخصــص علــى أوســاط تحــوي كاّلً مــن األوكســينات والســايتوكينينات )الكنانــي، 1987؛ الحديــدي، 2002(. هنــاك العديــد 
مــن الدراســات فــي مجــال إنشــاء مــزارع الكالــس وتخّصصــه لنبــات عيــن البــزون. حصــل )Raouf et al., )2008 علــى أعلــى 
 MS ــكوغ ــيج وس ــط موراش ــى وس ــات Vinca minor عل ــة لنب ــة األوراق الفلقي ــن زراع ــم3 م ــم 91.39 مل ــس بحج ــة كال كميّ
)Murashige and Skoog, 1962( المجهــز بـــ 4.42 مــغ/ل BA مضافــاً لــه 2.0 مــغ/ل NAA بعــد أربعــة أســابيع مــن 
الزراعــة، كمــا تــّم الحصــول علــى أعلــى كميّــة كالــس بحجــم 129.75 ملــم3 مــن إضافــة 7.21مــغ/ل BA مضافــاً لــه 2.0 مــغ/ل 
ــة كالــس )2.25 غ( مــن زراعــة القمــة الناميــة لنبــات  NAA إلــى وســط MS. وحصــل )Taha et al., )2008 علــى أعلــى كميّ
عيــن البــزون علــى وســط MS المجهــز بـــ 1.0 مــغ/ل كينتيــن )Kin( مضافــاً لــه 1.0 مــغ/ل D-2,4 بعــد 5 أســابيع مــن الزراعــة، 

 .BA مضافــاً لــه 1.0 مــغ/ل NAA المجهــز بـــ 1.0مــغ/ل MS وحصــل تمايــز للكالــس المــزروع علــى وســط
وأشــار )Kalidass et al., )2010 أّن أعلــى كميـّـة كالــس تــّم الحصــول عليهــا مــن زراعــة أجــزاء مــن ورقــة نبــات عيــن البــزون 
 .2,4-Dو0.11 مــغ/ل Kin وكذلك الوســط الحــاوي على 0.1 مــغ/ل ،BAو0.2 مــغ/ل NAA الحــاوي علــى 0.09 مــغ/ل MS علــى وســط
وتمّكــن )Yuan et al., )2011 مــن الحصــول علــى أعلــى نســبة نشــوء للكالــس 100٪ مــن زراعــة األوراق الفلقيــة لثالثــة أصنــاف 

 .)TDZ( و0.1 مــغ/ل ثيــادزورون NAA 2,4 و1.0مــغ/ل-Dالمجهــز بـــ 1.0 مــغ/ل MS مــن نبــات عيــن البــزون علــى وســط
كمــا تــم الحصــول علــى أعلــى نســبة مئويــة لألجــزاء التــي كونــت أجنــة جســمية 80٪ لألصنــاف الثالثــة مــن زراعــة الكالــس علــى 
 Talebi et al., ــن الزراعــة. وحصــل ــد 2 أســبوع م ــغ/ل NAA بع ــه 0.1 م ــاً ل ــغ/ل BA مضاف ــز بـــ 0.5 م وســط MS المجه
)2012( علــى الكالــس بحجــم صغيــر مــن زراعــة أوراق نبــات عيــن البــزون علــى وســط MS المــزود بــــ 5.0 مــغ/ل NAA مــع 
 NAA المــزود بــــ 0.2 مغ/ل MS علــى وســط Vinca minor أوراق نبــات Molchan et al., )2012( وزرع .BA1.0 ملــغ/ ل
وحصلــوا علــى أكبــر كميــة كالــس بــوزن 9.5غ بعــد 7 أســابيع مــن الزراعــة. حصــل )Srinivasan et al., )2012 علــى الكالــس 
مــن زراعــة عقــد نبــات عيــن البــزون علــى وســط MS المجهــز بـــ 0.5 مــغ/ل BA والــذي تمايــز إلــى فــروع عنــد زراعتــه علــى 

 .)IBA( و0.25 مــغ/ل انــدول حمــض البيوتريــك NAA 0.25 مضافــاً لــه BAالمجهــز بـــ 0.5 ملــغ /ل MS وســط
وبيّنــت الصالــح والكاتــب )2011( أّن زراعــة قطــع ســاق نبــات عيــن البــزون علــى وســط MS المــزّود بـــ 0.5 مــغ/ل BA مــع 
ــروع  ــى ف ــس إل ــز الكال ــم تماي ــن ث ــة، وم ــن الزراع ــابيع م ــد 3 أس ــبة 90٪ بع ــس بنس ــتحداث الكال ــى اس ــغ/ل NAA أّدت إل 1.0م
ــى معــّدل لعــدد الفــروع  ــة بعــد زراعتهــا علــى وســط MS المــزود بـــ 0.5 مــغ/ل NAA مــع 1.0 مــغ/ل BA، وكان أعل خضري

ــي بطــول 4.7 ســم. ــة 9 فرع/جــزء نبات المتكون
تُعــّد تقانــة الكروماتوكرافيــا الســائل الفائــق االداء HPLC( High-performance liquid chromatography( مــن أهــّم 
التقانــات فــي الفصــل والتشــخيص والتقديــر الكمــي )Budhiraja, 2004(، إذ توالــت الّدراســات لفصل وتشــخيص وتقديــر المركبات 
القلويديــة مــن مصــادر متنوعــة، واختلفــت هــذه الّدراســات عــن بعضهــا مــن حيــث نــوع العمــود المســتخدم كطــور متحــرك، 

أو النســب بيــن هــذه المــواد. 
زرع )Taha et al., )2009 كالــس نبــات عيــن البــزون علــى وســط MS الســائل المــزود بخمســة أنــواع مــن األحمــاض األمينيــة، 
ووجــدوا أّن زراعــة الكالــس علــى الوســط المــزود بـــ 300 ملــغ/ل كلوتاميــن زادت مــن كميـّـة القلويــدات فــي الكالــس المــزروع، إذ 

 .Vinblastinو Vincristin كّونــت أعلــى كميــة مــن
ــة 2.925غ/ل  ــزون أّن إضاف ــن الب ــات عي ــي نب ــادة Vincristin وVinblastin ف ــاج م ــي دراســة إلنت أشــار الحجيمــي )2010( ف
ــي  ــي Vincristin وVinblastin ف ــة ومركب ــة االندولي ــادة القلويدي ــادة الم ــى زي ــي MS أدى إل ــوم للوســط الغذائ ــد الصودي كلوري

ــوم.  ــد الصودي ــة مــن كلوري ــة الخالي ــة المقارن ــةً بمعامل ــس المســتحدث، مقارن الكال
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تهــدف هــذه الّدراســة إلــى اســتحداث وتنميــة الكالــس مــن زراعــة أجــزاء مــن األوراق والعقــد والســاميات لنبــات عيــن البــزون، علــى وســط 
MS المــزود بتراكيــز مختلفــة مــن BA متداخلــة مــع NAA، وتقديــر بعــض القلويــدات فــي الكالــس الناتــج مــن الزراعــة النســيجية 

.HPLC باســتخدام جهــاز

مواد البحث وطرائقه:

ــات، جامعــة  ــة الزراعــة والغاب ــق، كلي ــة قســم البســتنة وهندســة الحدائ ــر زراعــة األنســجة النباتي ــي مختب ــت هــذه الّدراســة ف أُجري
ــراق. الموصــل، الع

المادة النباتية:
البــزون  عيــن  لنبــات  والســالميات  والعقــد،  الوســطي،  العــرق  علــى  األوراق حاويــة  مــن  متمثلــةً  نباتيّــة  أجــزاء  أُخــذْت 
Catharanthus roseus ذات األزهــار الورديــة اللــون صنــف Nirvana Pink Blush، بطــول 2-3 ســم مــن نباتــات األّمهــات 
الناميــة بإحــدى الحدائــق المنزليــة فــي مدينــة الموصــل، الناتجــة مــن زراعــة البــذور. نقلــت هــذه العينــات إلــى المختبــر ووضعــت 
تحــت المــاء الجــاري لمــدة 10 دقائــق بعدهــا ُعقِّمــت بكلوريــد الزئبــق تركيــز 0.1٪ ولمــدة 10 دقائــق )Kalidass et al., 2010( ثــم 
غســلت ثــالث مــرات بالمــاء المقطــر المعقــم مــن 3–5 دقائــق لــكل مــرة، بعدهــا قُطّعــت األجــزاء النباتيـّـة ليصبــح طولهــا بحــدود 1 ســم.

استحداث الكالس: 
ــز 0.0 و0.1 و0.2 و0.3 و0.5  ــزّود بالتراكي ــط Murashige and Skoog, 1962( MS( الم ــي وس ــة ف ــزاء النباتيّ ــت األج ُزرع
و1.0 مــغ/ل )NAA( الســتحداث الكالــس. أُخــذت بياناتهــا بعــد 28 يــوم مــن الزراعــة. ُزرعــت األجــزاء النباتيــة المختلفــة علــى وســط 
MS المــزود بتراكيــز مختلفــة مــن BA مــع 1.0 مــغ/لNAA بهــدف اســتحداث وتنميــة الكالــس، وســجلت بياناتهــا بعــد 50 يــوم مــن 
الزراعــة. تــّم حســاب الــوزن الرطــب للكالــس عــن طريــق وزن العينــة المــزروع فيهــا الجــزء النباتــي بعــد الزراعــة، ومــن ثــم وزن 

العيّنــة بعــد تكــون الكالــس علــى الجــزء النباتــي بعــد 50 يــوم، حيــث مثــل الفــرق بيــن القراءتيــن وزن الكالــس.

ظروف تنمية الزرعات:
اســتُعملت لِزراعــة األجــزاء النباتيــة زجاجيــات حجــم 200 ســم3 وضــع بهــا 20 ســم3 مــن الوســط الغذائــي عنــد pH 5.8 وُغطِّيــت 
فوهــة القنينــة بــورق األلمنيــوم. تــّم تعقيــم الوســط الغذائــي بجهــاز التعقيــم )Autoclave( عنــد درجــة حــرارة 121 ْم وتحــت ضغــط 
1.04 كغ/ســم2 لمــدة 20 دقيقــة. بعــد زراعــة جميــع األجــزاء النباتيــة للتجــارب المختلفــة، نُقلــت الزرعــات إلــى غرفــة النمــو تحــت 
شــدة إضــاءة 3000 لوكــس وبتعاقــب يومــي 16 ســاعة ضــوء، يتبعهــا 8 ســاعات ظــالم مجهــزة مــن أنابيــب الفلورســنت البيضــاء 

.ºوبدرجــة حــرارة  25 ± 2 م

:HPLC الكشف عن القلويدات باستخدام جهاز
ــن  ــل م ــي 10 م ــادة،  ف ــن كل م ــة 0.1 غ م ــادة Vinblastine وVindoline وAjmalicine بإذاب ــن م ــية م ــات قياس ــرت عيّن ُحّض
ــل  ــي 10 م ــي ف ــن Vincristine النق ــة 0.1 غ م ــّم اذاب ــن ت ــي حي ــيح، ف ــطة ورق الترش ــحت بواس ــم رّش ــورم، ث ــول الكلوروف محل
ــة  ــة مقارن ــّم حقــن 20 مايكروليتــر مــن هــذه المحاليــل فــي جهــاز HPLC الســتخدام هــذه العينــات، بوصفهــا عيّن مــن الميثانــول وت
لِمســتخلصات العينــات المختلفــة الناتجــة عــن النمــو الخضــري. حّضــرت المســتخلصات الكحوليــة للمجمــوع الخضــري الناتــج مــن 
ــات، وســحقت بالهــاون  ــكّل عينــة مــن العيّن الزراعــة النســيجية وفــق طريقــة )Azimi et al., )2008 إذ أُخــذ 3.5 غ وزن رطــب ل
الخزفــي ثــم أُضيــف إليهــا 100 مــل مــن الكحــول اإليثيلــي 70%، ثــم وضعــت فــي الفــرن الكهربائــي عنــد درجــة 60 مº لمــدة 10 دقائــق، 
ــر  ــك بتبخي ــة )1984( ,Renaudin و)Miura et al., )1987 وذل ــدات. اســتُخدمت طريق ــة لِترســيب القلوي ــّم ترشــيح العيّن بعدهــا ت
المذيــب بجهــاز التبخيــر الــدوار )Evaporator( عنــد درجــة 60 مº وصــوالً للحجــم )25-20( مــل ثــم أُضيــف لــه H2SO4  %5  مــع 
ايثــر بنســبة v/v( 50:50(، ثــم وضــع المســتخلص فــي قمــع الفصــل. أُخــذت الطبقــة الســفلى وأُضيــف لهــا NaOH 10عيــاري، 
ــي هــي  ــة الســفلى الت ــرج. أخــذت الطبق ــع ال ــع الفصــل م ــي قم ــى المســتخلص، ووضــع ف ــورم إل ــف 30 مــل مــن الكلوروف ــم أضي ث
المســتخلص مــع الكلوروفــورم. تــّم اســتخدام جهــاز HPLC مــن نــوع  )Shimadzu )DGU- 20A5 المتوفــر فــي شــركة الكنــدي 
ــوزارة الصناعــة والمعــادن، واســتخدم عمــود الفصــل مــن نــوع Marke, C18-L1,250×150mm( USA( عنــد طــول  التابعــة لِ
موجــة 254  نانوميتــر، وســرعة جريــان 1مل/دقيقــة، وقطــر جزيئــات 5 مايكرولتــر عنــد درجــة حــرارة 30 مº وطــور متحــرك مكــّون 
مــن pH v/v  1:1  Acetonitrile: Amonium Carbonate 7.3 وحقــن 20 مايكرولتــر مــن العينــات المــراد قياســها لــكّل عينــة 

 Vindolineو Vinblastineو Vincristine ــات ــي لمركب ــاحة المنحن ــاس، ومس ــن االحتب ــن زم ــورن كالً م ــدة، وق ــى ح عل
وAjmalicine للعيّنات القياسية مع زمن االحتباس، ومساحة المنحني للمرّكبات في مستخلصات العيّنات النباتية. 
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التحليل االحصائي:
 )SAS، 1996(  وتــّم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج ،CRD اســتُخدم فــي تنفيــذ تجــارب الّدراســة التصميــم العشــوائي الكامــل
وتّمــت مقارنــة المتوســطات وفــق اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود Duncan Multiple Range Test تحــت مســتوى احتمــال ٪5 

)داؤود وعبــد اليــاس، 1990( كّل معاملــة ضمــت 10 مكــررات، وكّل مكــرر احتــوى علــى جــزء نباتــي واحــد.

النتائج:

ــة، إذ  ــة المختلف ــزون ولألجــزاء النباتي ــن الب ــات عي ــس نب ــي اســتحداث كال ــة مــن NAA ف ــز مختلف ــر تراكي ــن الجــدول )1( تأثي يبيّ
تــّم الحصــول علــى أعلــى وزن للكالــس 0.612 و0.639 و0.835 غ مــن زراعــة أجــزاء كلٍّ مــن الورقــة والعقــد والســالمية علــى 

التوالــي، عنــد الوســط MS المــزود بـــ 1.0 مــغ/ل NAA )الشــكل 1(. 

الجدول 1. تأثير NAA في استحداث الكالس من زراعة أجزاء نباتية مختلفة من نبات عين البزون Catharanthus roseus على 
وسط MS الصلب بعد 28 يوم من الزراعة.

NAAاستحداث الكالس مغ/ل 
)٪(

وزن الكالس )غ(

سالميةعقدجزء من ورقة

 0.2480.348      0.384  ج 0.0100

0.25100  0.4330.3270.406

0.501000.5100.4450.435

0.751000.5890.4650.515

1.01000.6120.6390.835
* األرقام ذات األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية ٪5.

NAA الصلب المزود بـ1.0 مغ/ل MS من زراعتها على وسط Catharanthus roseus  الشكل 1. استحداث كالس نبات عين البزون
أ: ورقة    ب: عقدة    ج: سالمية   بعد 28 يوم من الزراعة.

يبيـّـن الجــدول )2( أّن نســبة اســتحداث الكالــس كانــت 100٪ وللمعامــالت المختلفــة مــن زراعــة األوراق، وتــّم الحصــول علــى أعلــى 
ــن  ــا يبيّ ــع 1.0 مــغ/ل NAA، كم ــز بـــ 0.5 مــغ/ل BA م ــى وســط MS المجه ــس 0.982 غ مــن الزراعــة عل وزن رطــب للكال
الجــدول أّن 100٪ مــن األجــزاء النباتيــة المزروعــة تمايــزت إلــى جــذور وتــّم الحصــول علــى أعلــى معــّدل لعــدد الجــذور 12.5 جــذر 

مــن معاملــة 1.0 مــغ/ل NAA لوحــده وبمعــّدل طــول 1.5ســم )الشــكل 2(. 

جبأ

ب  جب  جب  ج
ب  ج

جج

ب  ب  
ب   ب   أ ب  

أ  أ   أ  
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الجدول 2. تأثير BA وNAA في استحداث وتنمية الكالس ووزن الكالس من زراعة أجزاء من أوراق نبات عين البزون 
Catharanthus roseus على وسط MS الصلب بعد 50 يوم من الزراعة.

BAمغ/ل NAAأطوال الجذور سمعدد الجذوراألجزاء التي كونت جذور )٪(وزن الكالس )غ(استحداث الكالس )٪( مغ/ل

0.0

1.0

 أ1.50 أ10012.50 ج د1000.604

 أ1.40 أ10011.50 د0.11000.508

 أ1.35 أ10010.10 ب ج0.21000.690

 ب0.50 ب1005.00 ب0.31000.765

 ب0.45 ب1004.60 أ0.51000.982

* األرقام ذات األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية ٪5.

الشكل 2. استحداث وتنمية الكالس من زراعة أجزاء من أوراق نبات عين البزون Catharanthus roseus على وسط MS المزود بـ 
1.0 مغ/ل NAA بعد 50 يوم من الزراعة.

ــد  ــة عق ــن زراع ــس م ــتحداث الكال ــي اس ــغ/ل NAA ف ــع 1.0 م ــة م ــن BA متداخل ــة م ــز مختلف ــر تراكي ــدول )3( تأثي ــن الج يبيّ
وســالميات نبــات عيــن البــزون، إذ كانــت نســبة االســتحداث 100٪ للمعامــالت المختلفــة ولــكال الجزئيــن النباتييــن، وتــّم الحصــول 
 ،NAA مــع 1.0 مــغ/ل BA علــى أعلــى معــّدل للــوزن الرطــب للكالــس 0.762 غ مــن زراعــة العقــد عنــد الوســط المــزود 0.1 مــغ/ل
ومــن زراعــة الســالميات علــى وســط MS المجهــز بـــ 1.0 مــغ/ل NAA لوحــده تــم الحصــول علــى أعلــى وزن للكالــس 0.717غ 

)الشــكل 3(.

 Catharanthus roseus في استحداث وتنمية الكالس من زراعة عقد وسالميات نبات عين البزون NAAو BA الجدول 3. تأثير
على وسط MS الصلب بعد 50 يوم من الزراعة.

BAمغ/ل NAAمغ/ل 
سالمية عقدة

وزن الكالس )غ(االستحداث ٪وزن الكالس )غ(االستحداث ٪

0.0

1.0

 أ1000.717 أ1000.686

 أ1000.598 أ0.11000.762

 أ1000.652 أ ب0.21000.575

 ب1000.393 ج0.31000.323

 أ ب1000.556 ب ج0.51000.397
* األرقام ذات األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنوياً فيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى معنوية ٪5.



المعماري وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 21-36. أيلول/سبتمبر 2018

Almemary et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 21- 36. September 2018

26

 NAA مع 1.0مغ/ل BA مجهز بـ 0.1 مغ/ل MS مزروعة على وسط Catharanthus roseus الشكل 3. أ: عقدة نبات عين البزون
ب: سالمية مزروعة على وسط MS مجهز بـ 1.0 مغ/ل NAA بعد 50 يوم من الزراعة.

يبيّــن الجــدول )4( واألشــكال )7,6,5,4( زمــن االحتبــاس )Retention time( بالدقيقــة، والمســاحة تحــت المنحنــي للعيّنــات 
ــاس والمســاحة تحــت المنحنــي  )12.921 -  18.882  -20.013 - 31.378 ( و )15153803 –  القياســية. إذ كان  زمــن االحتب
2095603- 98833026 - 47578681( للمركبــات Ajmalicine , Vindoline , Vincristine , Vinblastine علــى التوالــي.

الجدول 4. زمن االحتباس والمساحة تحت المنحني للعينات القياسية

المادة
standard sample

زمن االحتباس )دقيقة(
Retention time )min.(

المساحة تحت المنحني
detected area

Vinb.12.92115153803

Vinc.18.8822095603

Vind.20.01398833026

Ajm.31.37847578681

الشكل 4. زمن االحتباس )دقيقة( للعينة القياسية الفنبالستين

بب

بأ
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الشكل 5. زمن االحتباس )دقيقة( للعينة القياسية الفنكرستين

الشكل 6. زمن االحتباس )دقيقة( للعينة القياسية الفندولين

الشكل 7. زمن االحتباس )دقيقة( للعينة القياسية االجماليسين
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 Ajmalicineو Vincristineو Vindolineو Vinblastine يبيـّـن الجــدول )5( زمــن االحتباس والمســاحة تحــت المنحنــي لمرّكبــات
فــي عيّنــات مســتخلصات كالــس أوراق نبــات عيــن البــزون Catharanthus roseus النامــي علــى وســط MS المجهّــز بتراكيــز 
مختلفــة مــن BA مــع 1.0 مــغ/لNAA، حيــث يتضــح أّن عينة مســتخلص كالس معاملــة 0.3 مغ/ل BA مع 1.0 مــغ/ل NAA أعطت 
أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب Vinblastine عنــد زمــن االحتبــاس )12.686(، وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )955567( 
ــد  ــة امتصــاص للمركــب ـVincristine عن ــى قيم ــغ/ل NAA أعطــت أعل ــع 1.0 م ــة 0.5 مــغ/ل BA م ــا معامل )الشــكل 8(، أّم
زمــن االحتبــاس )18.796(، وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )544115(. ويلحــظ أن هــذه المعاملــة أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص 
للمركــب ـVindoline عنــد زمــن االحتبــاس )21.113(، وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )462847( )الشــكل 9(. وهــذه المعاملــة 
بدورهــا أعطــت أعلــى وزن رطــب للكالــس 0.982 غ. وتفســر هــذه النتائــج علــى ضــوء وزن الكالــس فــي الجــدول )3( إذ كانــت 
أعلــى االوزان لهــذه المعامــالت والتــي بدورهــا أعطــت أعلــى مســاحة تحــت المنحنــي والتــي ربمــا بدورهــا تؤثــر علــى مســتوى 
ــمركب  ــاص للـ ــة امتص ــت قيم ــغ/ل NAA أعط ــع 1.0 م ــغ/ل BA م ــة 0.1 م ــا معامل ــس، أم ــيج الكال ــي نس ــوي ف ــض الثان األي

Ajmalicine عنــد زمــن االحتبــاس )31.800( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )221566( )الشــكل 10(. 

الجدول 5. زمن االحتباس )دقيقة( والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس أوراق نبات عين البزون 
Catharanthus roseus النامية على وسط MS المزود بـBA بعد 50 يوم من الزراعة.

BA 
 ملغ/ ل

NAA 
 ملغ/ ل

VinblastineVincristineVindolineAjmalicine

زمن االحتباس
R.t )دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

زمن االحتباس
R.t )دقيقة(

 المساحة تحت
المنحني

زمن االحتباس
R.t )دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

زمن االحتباس
R.t )دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

0.0

1.0

12.79267802717.3698345320.558121684--

0.112.99538936318.326101951--31.800221566

0.212.6247522419.4463698620.116100021--

0.312.68695556718.91013270120.38436043--

0.511.93427701518.79654411521.113462847--

12.9211515380318.882209560320.0139883302631.37847578681العينة القياسية

 Catharanthus roseus ــزون ــن الب ــات عي ــة كالــس أوراق نب ــاس )دقيقــة( لمركــب الفنبالســتين لمســتخلص عين الشــكل 8. زمــن االحتب
.HPLC بعــد 50 يــوم مــن الزراعــة باســتخدام تقانــة NAA مــع 1.0مــغ/ل BA المــزود بـــ0.3 مــغ/ل MS الناميــة علــى وســط
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 Catharanthus الشكل 9. زمن االحتباس )دقيقة( لمركبي الفكرستين والفندولين لمستخلص عينة كالس أوراق نبات عين البزون
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA مع 1.0مغ/ل BA المزود بـ0.5مغ/ل MS النامية على وسط roseus

الشكل 10. زمن االحتباس )دقيقة( لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس أوراق نبات عين البزون Catharanthus roseus النامية على 
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA مع 1.0مغ/ل BA المزود بـ0.1 مغ/ل MS وسط

 Ajmalicineو Vincristineو Vindolineو Vinblastine يبيّــن الجــدول )6( زمــن االحتبــاس والمســاحة تحــت المنحنــي لمركبــات
فــي عيّنــات مســتخلصات كالــس عقــد نبــات عيــن البــزون Catharanthus roseus النامــي علــى وســط MS المجهــز بتراكيــز مختلفــة 
مــن مــن BA مــع 1.0 مــغ/ل NAA، إذ يتضــح أن عينــة مســتخلص كالــس معاملــة 0.2 مــغ/ل BA مــع 1.0 مــغ/ل NAA قــد أعطــت 
أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب ـVinblastine عنــد زمــن االحتبــاس )12.704( مســاحتها تحــت المنحنــي )896403( )الشــكل 11(، 
أّمــا معاملــة 1.0 مــغ/ل NAA أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص للـــVincristine عنــد زمــن االحتبــاس )18.319( وكانــت مســاحتها تحت 
المنحنــي )519521(. ويلحــظ أّن هــذه المعاملــة أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب Vindoline عنــد زمــن االحتبــاس )21.095( 
وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )352914( )الشــكل 12(، أمــا معاملــة 0.1 مــغ/ل BA مــع 1.0 مــغ/ل NAA أعطــت أعلــى قيمــة 

امتصــاص لمركــب Ajmalicine عنــد زمــن االحتبــاس )32.510( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )420509( )الشــكل 13(. 

0                      5                     10                   15                    20                   25                    30                 35

0                     5                    10                   15                  20                   25                   30                   35
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الجدول 6. زمن االحتباس )دقيقة( والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس عقد نبات عين البزون 
Catharanthus roseus النامية على وسط MS المزود بـ BA بعد 50 يوم من الزراعة.

BA 
 ملغ/ ل

NAA 
 ملغ/ ل

VinblastineVincristineVindolineAjmalicine

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

0.0

1.0

12.0581120518.31951952121.09535291430.53896989

0.112.32012720918.45710741232.510420509

0.212.70489640319.22934229831.1971281

0.312.14736343818.575454414

0.512.9162593118.28751304320.54220462231.4901264

12.9211515380318.882209560320.0139883302631.37847578681العينة القياسية

 

الشكل 11. زمن االحتباس )دقيقة( لمركب الفنبالستين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون Catharanthus roseus النامية 
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA مع 1.0مغ/ل BA المزود بـ0.2مغ/ل MS على وسط

 Catharanthus roseus الشكل 12. زمن االحتباس )دقيقة( لمركبي الفنكرستين والفندولين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA المزود بـ 1.0 مغ/ل MS النامية على وسط

0                     5                     10                    15                   20                    25                   30                  35
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الشكل 13. زمن االحتباس )دقيقة( لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون Catharanthus roseus النامية 
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA مع 1.0مغ/ل BA المجهز بـ 0.1 مغ/ل MS على وسط

و  Vincristineو  Vindolineو  Vinblastine لمركبــات  المنحنــي  تحــت  والمســاحة  االحتبــاس  زمــن   )7( الجــدول  يبيــن 
 MS النامــي علــى وســط Catharanthus roseus فــي عينــات مســتخلصات كالــس ســالمية نبــات عيــن البــزون Ajmalicine
المجهــز بتراكيــز مختلفــة مــن BA مــع 1.0 مــغ/لNAA، إذ يتضــح أن عينــة مســتخلص كالــس معاملــة 0.5 مــغ/ل BA مــع 1.0 
مــغ/ل NAA أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب Vinblastine عنــد زمــن االحتبــاس )13.550( مســاحتها تحــت المنحنــي 
ــاس )17.980(  ــد زمــن االحتب ــة امتصــاص لمركــب Vincristine عن ــى قيم ــة أعطــت أعل )611683(، ويلحــظ أن هــذه المعامل
وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )2658303( )الشــكل 14(. تفّســر هــذه النتائــج علــى ضــوء وزن الكالــس فــي الجــدول )2( حيــث 
كانــت أعلــى األوزان لهــذه المعامــالت والتــي بدورهــا أعطــت أعلــى مســاحة تحــت المنحنــي، والتــي بدورهــا تؤثــر علــى مســتوى 
األيــض الثانــوي فــي نســيج الكالــس. أمــا معاملــة 0.3 مــغ/ل BA مــع 1.0 مــغ/ل NAA أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب 
Vindoline عنــد زمــن االحتبــاس )21.268( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي )129562( )الشــكل 15(، أمــا معاملــة 1.0 
مــغ/ل NAA أعطــت قيمــة امتصــاص لمركــب Ajmalicine عنــد زمــن االحتبــاس )32.012( وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي 

ــكل 16(. )17947( )الش

الجدول 7. زمن االحتباس )دقيقة( والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس سالمية نبات عين البزون 
Catharanthus roseus النامية على وسط MS المزود بـ BA بعد 50 يوم من الزراعة.

BA 
ملغ/ ل

NAA 
ملغ/ ل

VinblastineVincristineVindolineAjmalicine

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

R.tزمن االحتباس 
)دقيقة(

 المساحة
تحت المنحني

0.0

1.0

11.8243604418.1331370421.1863797832.01217947

0.112.26016554518.40682100----

0.212.34428419018.62793693----

0.311.3641622618.87264494921.268129562--

0.513.55061168317.9802658303----

12.9211515380318.882209560320.0139883302631.37847578681العينة القياسية
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 Catharanthus الشكل 14. زمن االحتباس )دقيقة( لمركبي الفنبالستين والفنكرستين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون
. HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA مع 1.0مغ/ل BA المجهز بـ 0.5 مغ/ل MS النامية على وسط roseus

الشكل 15. زمن االحتباس )دقيقة( لمركب الفندولين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون Catharanthus roseus النامية 
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAAمع 1.0 مغ/ل BA المجهز بـ 0.3 مغ/ل MS على وسط
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 Catharanthus roseus الشكل 16. زمن االحتباس )دقيقة( لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون
.HPLC بعد 50 يوم من الزراعة باستخدام تقانة NAA المجهز بـ 1.0 مغ/ل MS النامية على وسط

المناقشة:
يعــود اســتحداث الكالــس علــى األجــزاء النباتيــة إلــى محتواهــا مــن الهرمونــات الداخليــة المتمثلــة باالوكســينات وحــدوث حالــة تــوازن 

.)Gulati and Jaiwal, 1992( مــع منظمــات النمــو المضافــة إلــى الوســط الغذائــي
وتفســر نتائــج الجــدول )2( فــي اســتحداث الكالــس وكميتــه وتكويــن الجــذور إلــى التــوازن الفســيولوجي مــا بيــن االوكســين 
والســايتوكاينين هــو أان إضافــة كال منظمــي النمــو إلــى وســط الزراعــة ضــروري الســتحداث الكالــس، حيــث يعمــل الســايتوكينين 
بوجــود االوكســين كمفتــاح لبــدء االنقســام الخلــوي، وقــد يكــون االدنيــن الــذي يكــون جزيئــة الســايتوكاينين هــو الجــزء الــذي يــؤدي 

 .)Goodwin, 1985; Mineo, 1990( ــل ــوازن األمث ــالل الت ــى اح إل
ــي المســتخدم ودرجــة تطــوره  ــى طبيعــة الكيــب التشــريحي للجــزء النبات ــة المزروعــة إل ترجــع اختــالف اســتجابة األجــزاء النباتي
الفســيولوجي Goodwin, 1985; Mineo, 1990(، وربمــا يعــود اختــالف قيــم هــذه القلويــدات المســتخلصة حســب المعامــالت 
ــى  ــاء مــادة عل ــد يذكــر مســار بن ــات، فق ــوي لهــذه المركب ــاء الحي ــى مســار البن ــر عل ــي التأثي ــى دور هــذه المعامــالت ف ــة إل المختلف

حســاب بنــاء مــادة أخــرى.

االستنتاجات:

إِن لمنظمــات النمــو دور فــي زيــادة بعــض القلويــدات الناتجــة مــن كالــس األجــزاء النباتيــة المدروســة والمتمثلــة بالورقــة والعقــدة 
والســالمية.

التوصيات:

دراســة تأثيــر بعــض األحمــاض األمينيــة, أو التعريــض ألشــعة الليــزر أو المجــال المغناطيســي فــي نمــو الكالــس وكميــة القلويــدات 
الناتجــة منــه.

المراجع

الحديدي، محمد علي حسين )2002(. تجارب في زراعة االنسجة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن.
داؤود، خالــد محمــد وزكــي عبــد اليــاس )1990(. الطــرق اإلحصائيــة لألبحــاث الزراعيــة. مطابــع التعليــم العالي/جامعــة الموصــل، 

العراق.
الزركانــي. نصيــر جــواد كاظــم )2003(. دراســة تشــريحية لبعــض أنــواع العائلــة الدفليــة. رســالة ماجســتير- كليــة العلــوم – جامعــة 

الكوفة. 
الشحات. نصر ابو زيد )1986(. النباتات واالعشاب الطبية. دار البحار بيروت.

0                       5                       10                     15                    20                     25                      30  



المعماري وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 21-36. أيلول/سبتمبر 2018

Almemary et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 21- 36. September 2018

34

الشــحات. نصــر ابــو زيــد )2000(. الهرمونــات النباتيــة والتطبيقــات الزراعيــة. الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة. 
مدينــة نصــر، مصــر. 

الصالــح، هنــاء ســعيد ومــرا أســامة الكاتــب )2011(. تكويــن مــزارع الكالــس لنبــات الفنــكا Vinca rosea واســتخالص المركبــات 
الفينوليــة منــه. المؤتمــر العلمــي الثانــي لعلــوم الحيــاة، كليــة العلــوم، جامعــة الموصــل، العــراق.

الكناني، فيصل رشيد )1987(. زراعة االنسجة والخاليا النباتية. مديرية دار الكتب والطباعة/جامعة الموصل - العراق. 
Azimi, A. A.; B.D. Hashemloian; H. Ebrahimzadeh; and A. Majd )2008(. High in vitro production of 

anti-canceric indole alkaloids from periwinkle )Catharanthus roseus( tissue culture. African J. 
of Biotechnology. 7)16(: 2834-2839. 

Budhiraja, R.P. )2004(. Separation chemistry new age international )P( Ltd., Publishers, PP. 424.
Gilman, E.F.; and T. Howe. )1999(. Catharanthus roseus. University of Florida - Cooperative 

Extension Service. Institute of Food and Agricultural Science. Fact Sheet FPS-112.
Goodwin, M. )1985(. Introduction to plant biochemistry. Second edition Pergamon Press. New York.
 Gulati, A.; and K.P. Jaiwal )1992(. In vitro induction of multiple shoot and plant regeneration from 

shoot tips of mungbean. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 29: 199 – 205.
Hartmann, H.T.; D.E. Kester; F.T. Davies; and  R.L. Geneve  )2002(.  Plant propagation  principles  

and   practices. 7th. ed. Perntice Hall. Inc. New Jersey. USA.
Kalidass, Ch.; V.R. Mohan; and A. Daniel )2010(. Effect of auxin and cytokinin on vincristine 

production by callus cultures of Catharanthus roseus L. )Apocynaceae(. Iropical and Subtropical 
Agroecosystems. 12: 283-288. 

Leveque, D.; J. Wihlm; and F. Jehl )1996(. Pharmacology of Catharanthus alkaloids. Bull. Cancer, 
83: 176-186.

Mineo, L. )1990(. Plant tissue culture techniques, C.A. Gold man Editor. Pp.151-174. Pennsylvania.
Miura, Y.; K. Hirata; and N. Kurano )1987(. Formation of vinblastine in multiple shoot of Catharanthus 

roseus, Planta Med., 50: 18-20.   
Molchan, O.; S. Romashko; and V. Yurin )2012(. L-tryptophan decarboxylase activity and tryptamine 

accumulation in callus cultures of Vinca minor L. Plant Cell, Tiss. and Org. Cult., 108: 535-539.
Murashige, T.; and F.  Skoog )1962(.  A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco 

tissue culture. Physiol.  Plant. 15: 473-497. 
Raouf, F.; A. Moieni and R. Omidbaigi )2008(. Effects of different concentrations of-naphthaleneacetic 

acid and 6-benzylaminopurine on shoot regeneration of Vinca minor L. Journal of Agric. Sci. 
Technol., 10: 337-344.

Renaudin, J.P. )1984(. Reversed- phase High- performance liquid chromatographic. J. Chromat. 291: 
165-174.

Srinivasan, S.; D. Mahendran; M. Thiyagarajan; and P. Venkatachalam )2012(. In vitro plant 
regeneration from Catharanthus roseus L. and antibacterial activity of leaves against human 
pathogens. Plant Cell Biotechn. Mol. Biol., 13)3-4(:111-116.

Taha, H.S.; M.K. El-Bahr; and M.M. Seif-El-Nasr )2008(. In Vitro Studies on Egyptian Catharanthus 
roseus )L.( G. Don.: 1-Calli Production, Direct Shootlets Regeneration and Alkaloids 
Determination. J. Appl. Sci. Res., 4)8(: 1017-1022.

Talebi, M.; F. Eatesam; and B.E. Sayed-Tabatabaei )2012(. Indirect regeneration from in vitro leaf tissue of 
periwinkle )Catharanthus roseus L.( in response to different treatments of plant growth growth regulators. 
J. Sci. Technol. Greenhouse Culture. 2)8(: 45-55. Iran.

Tripathi, L. and J.N. Tripathi )2003(. Role of biotechnology in medicinal plant. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research. 2)2(: 243-253.



المعماري وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 21-36. أيلول/سبتمبر 2018

Almemary et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 21- 36. September 2018

35

Van der Heijder, R.; D.I. Jacobs; W. Snoeijer; D. Hallard; and R. Verport )2004(. The catharanthus 
alkaloids: Pharmacognosy and biotechnology. Curr. Med. Chem.,11)5(: 607-628.

Vanisree, M.; C.Y. Lee; L. Shu-Fung; S.M.L Nalawade; C. Yih; and H.S. Tsay )2004(. Studies on the 
production of some important secondary metabolites in medicinal plant by plant tissue culture. 
Bot. Bull. Acad. Sin., 45:1-22.

Yuan, F.; W. Quan; P. Qifang; W. Guofeng; Z. Jingta; T. Yuesheng; J. Zhao; W.H. Zhu; Q. Hu; and Y.Q. 
Guo )2011(. Improvement of indole alkaloid production in Catharanthus roseus cell cultures by 
osmotic shock. Biotechnology Letters. 22)15(: 1227-1231.



المعماري وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 21-36. أيلول/سبتمبر 2018

Almemary et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 21- 36. September 2018

36

Determination of Some Alkaloids in Catharanthus roseus L. Callus  
In Vitro

Aysar Almemary*)1( Bashar Z. Kassab Bashi)1( and Ayad Chachan Aldaoody)2(

)1(. Horticulture and Landscape Department, Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul 
University, Iraq.

)2(. Faculty of Education, Mosul, Iraq.
)*Corresponding author: Dr. Aysar Almemary. E-Mail: aysaralsalim@yahoo.com(.

      Received: 12/12/2017                               Accepted: 03/06/2018

Abstract

This investigation was carried out at Tissue Culture Laboratory, Department 
of Horticulture, University of Mosul, Iraq during 2012-2014( on Catharanthus 
roseus Variety; Nirvana Pink Blush, which is one of the important medicinal 
plant, containing a group of alkaloids. Parts of leaves, nodes, and internodes were 
cultured on MS medium supplemented with NAA for callus initiation, data were 
taken after 28-day results refer that highest weight of callus; 0.612g, 0.639g ,0.835g 
were obtained from cultivated parts of leaves, nodes and internodes on MS medium 
supplemented with 1.0mg/l NAA respectively. Callus was initiated and cultured 
using parts of leaves, nodes and internodes on MS medium supplemented with BA 
and 1.0 mg/l of NAA, after 50 days. Vinblastine, vinblastine, vindoline, Ajmalicine 
were determined by HPLC, the highest absorption value for vinblastine was achieved 
from callus produced from cultured part of leaf on MS medium supplemented with 
0.3 mg/l BA and 1.0 mg/l NAA at retention time of 12.686 with detected area of 
955567, and the highest absorption value for vincristine at retention time of 17.940 
with detected area of 2658303, from callus produced from cultured internodes 
on MS medium supplemented with  0.5 mg/l BA and 1.0 mg/l NAA. The highest 
absorption value for vindoline at retention time of 21.113 with detected area 462847 
from callus produced from cultured parts of leaf on MS medium supplemented with 
0.1 mg/l BA and 1.0 mg/l NAA. While the highest absorption value for ajmalicine 
at retention time of 32.510 with detected area 462847, and from callus produced 
from cultured nodes on MS medium supplemented with 0.1 mg/l BA and 1.0 mg/l 
NAA 
Key words: Catharanthus roseus , Callus, Nods, Alkaloids.


