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النباتيــة ،قســم البســتنة وهندســة الحدائــق ،كليــة الز ارعــة والغابــات،
الد ارســة فــي مختبــر ز ارعــة األنســجة
أُجريــت هــذه ّ
ّ
جامعــة الموصــل بالعـراق ،وذلــك خــال الفتـرة  2014-2012علــى نبــات عيــن البــزون ،Catharanthus roseus
الهامة التي تحتوي على مجموعة من القلويدات.
صنف  Nirvana Pink Blushالذي ُي ّ
عد أحد النباتات الطبية ّ
ُزرعت أجزاء من الورقة ،والعقد ،والســاميات على وســط مو ارشــيج وســكوغ ( )MSالمجهّز بنفتالين حمض الخليك
( )NAAبهــدف اســتحداث الكالــس .أُخــذت البيانــات بعــد  28يــوم مــن الز ارعــة ،حيــث تـ ّـم الحصــول علــى أعلــى
وزن للكالس  0.612غ و 0.639غ و 0.835غ من زراعة أجزاء كل من الورقة ،والعقد ،والسالمية على التوالي
عنــد الوســط  MSالمــزود بنحــو  1.0مــغ/ل  .NAAتـ ّـم اســتحداث وتنميــة الكالــس مــن ز ارعــة أجـزاء مــن الورقــة،
والعقد ،والســاميات على وســط  MSالمجهز ببنزايل أدنين ( )BAمضافاً له  1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من
الز ارعــة .قـ ّـدرت ٍّ
كل مــن المـواد Vinblastine, Vincristine, Vindoline ,Ajmalicine :باســتخدام HPLC
وكانــت أعلــى قيمــة امتصــاص ﻟﻟمركــب  Vinblastineعنــد زمــن االحتبــاس ( )12.686وكانــت مســاحتها تحــت
عينــة مســتخلص كالــس الورقــة عنــد المعاملــة  0.3مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل ،NAA
المنحنــي ( )955567مــن ّ
وأعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب ـ Vincristineعنــد زمــن احتبــاس ( )17.980وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي
عينــة مســتخلص كالــس الســامية المجهــز ب ـ  0.5مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  .NAAوتـ ّـم
( )2658303مــن ّ
الحصــول علــى أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب  Vindolineعنــد زمــن االحتبــاس ( )21.113وكانــت مســاحتها
عينة مستخلص كالس األوراق المجهز بـ  0.5مغ/ل  BAمع  1.0مغ/ل ،NAA
تحت المنحني ( )462847من ّ
وأعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب ـ Ajmalicineعنــد زمــن االحتبــاس ( )32.510وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي
( )420509مــن عينــة مســتخلص كالــس العقــد المجهــز ب ـ  0.1مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل .NAA
الكلمات المفتاحية ،Catharanthus roseus :كالس ،براعم ،قلويدات.

يعــود نبــات عيــن البــزون  Catharanthus roseus (L) G. Donوالمعــروف باســم  Vinca roseaإلــى العائلــة
 Apocyanceaeوهــو نبــات عشــبي شــجيري مع ّمــر دائــم الخضــرة ،ذا فــروع غزيــرة ،واألوراق بســيطة متقابلــة بيضاويــة
أو مســتطيلة الشــكل جالســة غالبــاً ،األزهــار كبيــرة وألوانهــا عديــدة ذات شــكل عينــي منفــرد ،لذلــك ســميت بعيــن البــزون
(الزركانــي ،)2003 ،الثمــار متج ّمعــة بداخلهــا بــذور لونهــا أســمر إلــى بنــي مســود صغيــرة الحجــم ،وهــو مــن النباتــات القويــة
النمــو (الشــحات.)1986 ،
ً
يبلــغ ارتفــاع النبــات  80-40ســم وأحيانــا يصــل إلــى  100ســم ( .)Gilman and Howe, 1999يُــزرع فــي العــراق
ألغــراض الزينــة وفــي أحــواض الزهــور ،يتكاثــر النبــات بالبــذور ،وأفضــل موعــد لنثــر البــذور فــي شــهر آذار/مــارس،
ويُعـ ّد أحــد النباتــات الطبيّــة الها ّمــة إلحتوائــه علــى العديــد مــن القلويــدات التــي تدخــل فــي عــاج أمــراض القلــب وضغــط الــدم
(الشــحات.)2000 ،
وجــد ّ
أن نبــات عيــن البــزون يحتــوي علــى أكثــر مــن  50قلويــد لهــا تأثيــر دوائــي ســريع لعــاج بعــض األمــراض الخطيــرة.
تُســتعمل المســتخلصات المائيــة لنبــات عيــن البــزون كشــراب لعــاج التهابــات اللثــة وآالم االســنان وتسوســها ،كمــا تفيــد فــي
عــاج القــرح المعديــة والمعويــة ،وحديثـا ً أمكــن معرفــة األثــر الحيــوي لبعــض المــواد القلويديــة فــي عــاج اإلمســاك المزمــن،
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كمــا ثبــت منــذ أكثــر مــن  40عام ـا ً وجــود مــواد أخــرى ذات تأثيــر ف ّعــال فــي عــاج كثيــر مــن أنــواع األمــراض الســرطانية
منهــا vincristine :و  vinblastineومركبــي  Ajmalicineو Serpentineباإلضافــة إلــى مــادة  Hypertensionالتــي
تلعــب دور فــي عــاج مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم (.) Leveque et al., 1996; VAN DER Heijden et al., 2004
ّ
إن النباتــات أثنــاء مراحــل نموّهــا تبنــي مجموعــة مــن المــواد األيضيــة التــي تســتخدمها فــي النمــو والتطــور ،ومــن هــذه المــواد
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
القلويــدات ،والبينــات ،والفينــوالت ،والكاليكوســيدات ،وغيرهــا .وتعــد هــذه المركبــات مه ّمــة للنبــات إذ تعــد مــواد دفاعيــة ضــد
المســببات المرضيــة ،باإلضافــة إلــى اســتخدامها كمــواد صيدالنيــة ،أو نكهــات غذائيــة ،أو اصبــاغ ،أو عطــور ،أو مبيــدات حشــرية،
وتُعتبــر النباتــات المصــدر المســتمر فــي العمــل إلنتــاج مــواد األيــض الثانــوي المهمــة (;Tripathi and Tripathi, 2003
.)Vanisree, 2004
يُع ـ ّد نســيج الكالــس تج ّمــع مــن خاليــا برنشــيمية غيــر متمايــزة ( )Hartmann et al., 2002ويــزداد حجــم هــذا الكالــس ونم ـوّه
وفقــا ً لنــوع منظ ّمــات النمــ ّو وتراكيزهــا المضافــة فــي الوســط الغذائــي ،وعــادةً يُســتفاد مــن هــذا النســيج فــي إكثــار النباتــات
بالزراعــة النســيجية مــن خــال تخصصــه إلــى أعضــاء بعمليــة يُطلــق عليهــا ( ،)Organogenesisوذلــك بزراعــة هــذا النســيج
غيــر المتخصــص علــى أوســاط تحــوي ّ
كلً مــن األوكســينات والســايتوكينينات (الكنانــي1987 ،؛ الحديــدي .)2002 ،هنــاك العديــد
مــن الدراســات فــي مجــال إنشــاء مــزارع الكالــس وتخصّصــه لنبــات عيــن البــزون .حصــل ) Raouf et al., (2008علــى أعلــى
كميّــة كالــس بحجــم  91.39ملــم 3مــن زراعــة األوراق الفلقيــة لنبــات  Vinca minorعلــى وســط موراشــيج وســكوغ MS
( )Murashige and Skoog, 1962المجهــز بـــ  4.42مــغ/ل  BAمضافــا ً لــه  2.0مــغ/ل  NAAبعــد أربعــة أســابيع مــن
الزراعــة ،كمــا ت ـ ّم الحصــول علــى أعلــى كميّــة كالــس بحجــم  129.75ملــم 3مــن إضافــة 7.21مــغ/ل  BAمضاف ـا ً لــه  2.0مــغ/ل
 NAAإلــى وســط  .MSوحصــل ) Taha et al., (2008علــى أعلــى كميّــة كالــس ( 2.25غ) مــن زراعــة القمــة الناميــة لنبــات
عيــن البــزون علــى وســط  MSالمجهــز بـــ  1.0مــغ/ل كينتيــن ( )Kinمضافـا ً لــه  1.0مــغ/ل  2,4-Dبعــد  5أســابيع مــن الزراعــة،
وحصــل تمايــز للكالــس المــزروع علــى وســط  MSالمجهــز بـــ 1.0مــغ/ل  NAAمضاف ـا ً لــه  1.0مــغ/ل .BA
وأشــار )ّ Kalidass et al., (2010
أن أعلــى كميّــة كالــس تـ ّم الحصــول عليهــا مــن زراعــة أجــزاء مــن ورقــة نبــات عيــن البــزون
علــى وســط  MSالحــاوي علــى  0.09مــغ/ل  NAAو 0.2مــغ/ل ،BAوكذلك الوســط الحــاوي على  0.1مــغ/ل  Kinو 0.11مــغ/ل.2,4-D
وتم ّكــن ) Yuan et al., (2011مــن الحصــول علــى أعلــى نســبة نشــوء للكالــس  ٪100مــن زراعــة األوراق الفلقيــة لثالثــة أصنــاف
مــن نبــات عيــن البــزون علــى وســط  MSالمجهــز بـــ  1.0مــغ/ل 2,4-Dو1.0مــغ/ل  NAAو 0.1مــغ/ل ثيــادزورون (.)TDZ
كمــا تــم الحصــول علــى أعلــى نســبة مئويــة لألجــزاء التــي كونــت أجنــة جســمية  ٪80لألصنــاف الثالثــة مــن زراعــة الكالــس علــى
وســط  MSالمجهــز بـــ  0.5مــغ/ل  BAمضافــا ً لــه  0.1مــغ/ل  NAAبعــد  2أســبوع مــن الزراعــة .وحصــل Talebi et al.,
) (2012علــى الكالــس بحجــم صغيــر مــن زراعــة أوراق نبــات عيــن البــزون علــى وســط  MSالمــزود بــــ  5.0مــغ/ل  NAAمــع
 1.0ملــغ /ل .BAوزرع ) Molchan et al., (2012أوراق نبــات  Vinca minorعلــى وســط  MSالمــزود بــــ  0.2مغ/ل NAA
وحصلــوا علــى أكبــر كميــة كالــس بــوزن 9.5غ بعــد  7أســابيع مــن الزراعــة .حصــل ) Srinivasan et al., (2012علــى الكالــس
مــن زراعــة عقــد نبــات عيــن البــزون علــى وســط  MSالمجهــز بـــ  0.5مــغ/ل  BAوالــذي تمايــز إلــى فــروع عنــد زراعتــه علــى
وســط  MSالمجهــز بـــ  0.5ملــغ /ل BAمضافـا ً لــه  NAA 0.25و 0.25مــغ/ل انــدول حمــض البيوتريــك (.)IBA
وبيّنــت الصالــح والكاتــب (ّ )2011
أن زراعــة قطــع ســاق نبــات عيــن البــزون علــى وســط  MSالمــزوّد بـــ  0.5مــغ/ل  BAمــع
1.0مــغ/ل  NAAأ ّدت إلــى اســتحداث الكالــس بنســبة  ٪90بعــد  3أســابيع مــن الزراعــة ،ومــن ثــم تمايــز الكالــس إلــى فــروع
خضريــة بعــد زراعتهــا علــى وســط  MSالمــزود بـــ  0.5مــغ/ل  NAAمــع  1.0مــغ/ل  ،BAوكان أعلــى مع ـ ّدل لعــدد الفــروع
المتكونــة  9فرع/جــزء نباتــي بطــول  4.7ســم.
تُعــ ّد تقانــة الكروماتوكرافيــا الســائل الفائــق االداء  )HPLC( High-performance liquid chromatographyمــن أهــ ّم
التقانــات فــي الفصــل والتشــخيص والتقديــر الكمــي ( ،)Budhiraja, 2004إذ توالــت ال ّدراســات لفصل وتشــخيص وتقديــر المركبات
القلويديــة مــن مصــادر متنوعــة ،واختلفــت هــذه ال ّد راســات عــن بعضهــا مــن حيــث نــوع العمــود المســتخدم كطــور متحــرك،
أو النســب بيــن هــذه المــواد.
زرع ) Taha et al., (2009كالــس نبــات عيــن البــزون علــى وســط  MSالســائل المــزود بخمســة أنــواع مــن األحمــاض األمينيــة،
ووجــدوا ّ
أن زراعــة الكالــس علــى الوســط المــزود بـــ  300ملــغ/ل كلوتاميــن زادت مــن كميّــة القلويــدات فــي الكالــس المــزروع ،إذ
كوّنــت أعلــى كميــة مــن  Vincristinو.Vinblastin
أشــار الحجيمــي ( )2010فــي دراســة إلنتــاج مــادة  Vincristinو Vinblastinفــي نبــات عيــن البــزون ّ
أن إضافــة 2.925غ/ل
كلوريــد الصوديــوم للوســط الغذائــي  MSأدى إلــى زيــادة المــادة القلويديــة االندوليــة ومركبــي  Vincristinو Vinblastinفــي
الكالــس المســتحدث ،مقارن ـةً بمعاملــة المقارنــة الخاليــة مــن كلوريــد الصوديــوم.
Almemary et al ., Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 21- 36. September 2018

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

23

الد ارســة إلــى اســتحداث وتنميــة الكالــس مــن ز ارعــة أجـزاء مــن األوراق والعقــد والســاميات لنبــات عيــن البــزون ،علــى وســط
تهــدف هــذه ّ
 MSالمــزود بتراكيــز مختلفــة مــن  BAمتداخلــة مــع  ،NAAوتقديــر بعــض القلويــدات فــي الكالــس الناتــج مــن الز ارعــة النســيجية
باســتخدام جهــاز .HPLC
مواد البحث وطرائقه:
أُجريــت هــذه ال ّدراســة فــي مختبــر زراعــة األنســجة النباتيــة قســم البســتنة وهندســة الحدائــق ،كليــة الزراعــة والغابــات ،جامعــة
الموصــل ،العــراق.
المادة النباتية:
أُ
ً
ْ
خــذت أجــزاء نباتيّــة متمثلــة مــن األوراق حاويــة علــى العــرق الوســطي ،والعقــد ،والســاميات لنبــات عيــن البــزون
 Catharanthus roseusذات األزهــار الورديــة اللــون صنــف  ،Nirvana Pink Blushبطــول  3-2ســم مــن نباتــات األ ّمهــات
الناميــة بإحــدى الحدائــق المنزليــة فــي مدينــة الموصــل ،الناتجــة مــن زراعــة البــذور .نقلــت هــذه العينــات إلــى المختبــر ووضعــت
تحــت المــاء الجــاري لمــدة  10دقائــق بعدهــا ُعقِّمــت بكلوريــد الزئبــق تركيــز  ٪0.1ولمــدة  10دقائــق ( )Kalidass et al., 2010ثــم
غســلت ثــاث مــرات بالمــاء المقطــر المعقــم مــن  5–3دقائــق لــكل مــرة ،بعدهــا قُطّعــت األجــزاء النباتيّــة ليصبــح طولهــا بحــدود  1ســم.
استحداث الكالس:
ُزرعــت األجــزاء النباتيّــة فــي وســط  )Murashige and Skoog, 1962( MSالمــزوّد بالتراكيــز  0.0و 0.1و 0.2و 0.3و0.5
و 1.0مــغ/ل ( )NAAالســتحداث الكالــس .أُخــذت بياناتهــا بعــد  28يــوم مــن الزراعــةُ .زرعــت األجــزاء النباتيــة المختلفــة علــى وســط
 MSالمــزود بتراكيــز مختلفــة مــن  BAمــع  1.0مــغ/ل NAAبهــدف اســتحداث وتنميــة الكالــس ،وســجلت بياناتهــا بعــد  50يــوم مــن
الزراعــة .تـ ّم 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  50يــوم ،حيــث مثــل الفــرق بيــن القراءتيــن وزن الكالــس.
ظروف تنمية الزرعات:
3
3
ِّ
اس ـتُعملت لِزراعــة األجــزاء النباتيــة زجاجيــات حجــم  200ســم وضــع بهــا  20ســم مــن الوســط الغذائــي عنــد  5.8 pHو ُغطيــت
فوهــة القنينــة بــورق األلمنيــوم .تـ ّم تعقيــم الوســط الغذائــي بجهــاز التعقيــم ( )Autoclaveعنــد درجــة حــرارة ْ 121م وتحــت ضغــط
 1.04كغ/ســم 2لمــدة  20دقيقــة .بعــد زراعــة جميــع األجــزاء النباتيــة للتجــارب المختلفــة ،نُقلــت الزرعــات إلــى غرفــة النمــو تحــت
شــدة إضــاءة  3000لوكــس وبتعاقــب يومــي  16ســاعة ضــوء ،يتبعهــا  8ســاعات ظــام مجهــزة مــن أنابيــب الفلورســنت البيضــاء
وبدرجــة حــرارة  2 ± 25م.º
الكشف عن القلويدات باستخدام جهاز :HPLC
ُحضّــرت عيّنــات قياســية مــن مــادة  Vinblastineو Vindolineو Ajmalicineبإذابــة  0.1غ مــن كل مــادة ،فــي  10مــل مــن
محلــول الكلوروفــورم ،ثــم ر ّشــحت بواســطة ورق الترشــيح ،فــي حيــن تــ ّم اذابــة  0.1غ مــن  Vincristineالنقــي فــي  10مــل
مــن الميثانــول وت ـ ّم حقــن  20مايكروليتــر مــن هــذه المحاليــل فــي جهــاز  HPLCالســتخدام هــذه العينــات ،بوصفهــا عيّنــة مقارنــة
لِمســتخلصات العينــات المختلفــة الناتجــة عــن النمــو الخضــري .ح ّ
ضــرت المســتخلصات الكحوليــة للمجمــوع الخضــري الناتــج مــن
الزراعــة النســيجية وفــق طريقــة ) Azimi et al., (2008إذ أُخــذ  3.5غ وزن رطــب لــك ّل عينــة مــن العيّنــات ،وســحقت بالهــاون
الخزفــي ثــم أُضيــف إليهــا  100مــل مــن الكحــول اإليثيلــي  ،%70ثــم وضعــت فــي الفــرن الكهربائــي عنــد درجــة  60م ºلمــدة  10دقائــق،
بعدهــا ت ـ ّم ترشــيح العيّنــة لِترســيب القلويــدات .اس ـتُخدمت طريقــة ) Renaudin, (1984و) Miura et al., (1987وذلــك بتبخيــر
المذيــب بجهــاز التبخيــر الــدوار ( )Evaporatorعنــد درجــة  60م ºوصــوالً للحجــم ( )20-25مــل ثــم أُضيــف لــه  H2SO4 %5مــع
ايثــر بنســبة  ،)v/v) 50:50ثــم وضــع المســتخلص فــي قمــع الفصــل .أُخــذت الطبقــة الســفلى وأُضيــف لهــا 10 NaOHعيــاري،
ثــم أضيــف  30مــل مــن الكلوروفــورم إلــى المســتخلص ،ووضــع فــي قمــع الفصــل مــع الــرج .أخــذت الطبقــة الســفلى التــي هــي
المســتخلص مــع الكلوروفــورم .تـ ّم اســتخدام جهــاز  HPLCمــن نــوع ) Shimadzu (DGU- 20A5المتوفــر فــي شــركة الكنــدي
التابعــة لِــوزارة الصناعــة والمعــادن ،واســتخدم عمــود الفصــل مــن نــوع  (Marke, C18-L1,250×150mm( USAعنــد طــول
موجــة  254نانوميتــر ،وســرعة جريــان 1مل/دقيقــة ،وقطــر جزيئــات  5مايكرولتــر عنــد درجــة حــرارة  30م ºوطــور متحــرك مكـوّن
مــن  7.3 pH v/v 1:1 Acetonitrile: Amonium Carbonateوحقــن  20مايكرولتــر مــن العينــات المــراد قياســها لــك ّل عينــة
علــى حــدة ،وقــورن كالً مــن زمــن االحتبــاس ،ومســاحة المنحنــي لمركبــات  Vincristineو VinblastineوVindoline
و Ajmalicineللعيّنات القياسية مع زمن االحتباس ،ومساحة المنحني للمر ّكبات في مستخلصات العيّنات النباتية.
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التحليل االحصائي:
اسـتُخدم فــي تنفيــذ تجــارب ال ّدراســة التصميــم العشــوائي الكامــل  ،CRDوتـ ّم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج )(SAS، 1996
وت ّمــت مقارنــة المتوســطات وفــق اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود  Duncan Multiple Range Testتحــت مســتوى احتمــال ٪5
(داؤود وعبــد اليــاس )1990 ،ك ّل معاملــة ضمــت  10مكــررات ،وك ّل مكــرر احتــوى علــى جــزء نباتــي واحــد.
النتائج:
يبيّــن الجــدول ( )1تأثيــر تراكيــز مختلفــة مــن  NAAفــي اســتحداث كالــس نبــات عيــن البــزون ولألجــزاء النباتيــة المختلفــة ،إذ
تـ ّم الحصــول علــى أعلــى وزن للكالــس  0.612و 0.639و 0.835غ مــن زراعــة أجــزاء كلٍّ مــن الورقــة والعقــد والســامية علــى
التوالــي ،عنــد الوســط  MSالمــزود بـــ  1.0مــغ/ل ( NAAالشــكل .)1
الجدول  .1تأثير  NAAفي استحداث الكالس من زراعة أجزاء نباتية مختلفة من نبات عين البزون  Catharanthus roseusعلى
وسط  MSالصلب بعد  28يوم من الزراعة.
وزن الكالس (غ)

مغ/لNAA

استحداث الكالس
()٪

0.0

100

0.25

100

 0.433ب ج

عقد

جزء من ورقة

 0.248ج
 0.327ب ج

 0.384ج

0.50

100

 0.510ب

0.75

100

 0.589أ ب

 0.445ب
 0.465ب

1.0

100

 0.612أ

 0.639أ

سالمية

 0.348ج
 0.406ب ج
 0.435ب ج
 0.515ب
 0.835أ

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

أ

ب

ج

الشكل  .1استحداث كالس نبات عين البزون  Catharanthus roseusمن زراعتها على وسط  MSالصلب المزود بـ 1.0مغ/ل NAA
أ :ورقة ب :عقدة ج :سالمية بعد  28يوم من الزراعة.

يبيّــن الجــدول (ّ )2
أن نســبة اســتحداث الكالــس كانــت  ٪100وللمعامــات المختلفــة مــن زراعــة األوراق ،وتـ ّم الحصــول علــى أعلــى
وزن رطــب للكالــس  0.982غ مــن الزراعــة علــى وســط  MSالمجهــز بـــ  0.5مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  ،NAAكمــا يبيّــن
الجــدول ّ
أن  ٪100مــن األجــزاء النباتيــة المزروعــة تمايــزت إلــى جــذور وتـ ّم الحصــول علــى أعلــى معـ ّدل لعــدد الجــذور  12.5جــذر
ّ
مــن معاملــة  1.0مــغ/ل  NAAلوحــده وبمعـدل طــول 1.5ســم (الشــكل .)2
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الجدول  .2تأثير  BAو NAAفي استحداث وتنمية الكالس ووزن الكالس من زراعة أجزاء من أوراق نبات عين البزون
 Catharanthus roseusعلى وسط  MSالصلب بعد  50يوم من الزراعة.
مغ/ل BAمغ/ل NAAاستحداث الكالس ()٪

وزن الكالس (غ)

األجزاء التي كونت جذور ( )٪عدد الجذور أطوال الجذور سم

0.0

100

ج د0.604

100

أ12.50

أ1.50

0.1

100

د0.508

100

أ11.50

أ1.40

100

ب ج0.690

100

أ10.10

أ1.35

100

ب0.765

100

ب5.00

ب0.50

100

أ0.982

100

ب4.60

ب0.45

0.2
0.3

1.0

0.5

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

الشكل  .2استحداث وتنمية الكالس من زراعة أجزاء من أوراق نبات عين البزون  Catharanthus roseusعلى وسط  MSالمزود بـ
 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة.

يبيّــن الجــدول ( )3تأثيــر تراكيــز مختلفــة مــن  BAمتداخلــة مــع  1.0مــغ/ل  NAAفــي اســتحداث الكالــس مــن زراعــة عقــد
وســاميات نبــات عيــن البــزون ،إذ كانــت نســبة االســتحداث  ٪100للمعامــات المختلفــة ولــكال الجزئيــن النباتييــن ،وتـ ّم الحصــول
علــى أعلــى معـ ّدل للــوزن الرطــب للكالــس  0.762غ مــن زراعــة العقــد عنــد الوســط المــزود  0.1مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل ،NAA
ومــن زراعــة الســاميات علــى وســط  MSالمجهــز بـــ  1.0مــغ/ل  NAAلوحــده تــم الحصــول علــى أعلــى وزن للكالــس 0.717غ
(الشــكل .)3
الجدول  .3تأثير  BAو NAAفي استحداث وتنمية الكالس من زراعة عقد وسالميات نبات عين البزون Catharanthus roseus
على وسط  MSالصلب بعد  50يوم من الزراعة.
مغ/لBA

مغ/لNAA

سالمية

عقدة
االستحداث ٪

وزن الكالس (غ)

االستحداث ٪

وزن الكالس (غ)

0.0

100

أ0.686

100

أ0.717

0.1

100

أ0.762

100

أ0.598

100

أ ب0.575

100

أ0.652

0.3

100

ج0.323

100

ب0.393

0.5

100

ب ج0.397

100

أ ب0.556

0.2

1.0

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

ب

الشكل  .3أ :عقدة نبات عين البزون  Catharanthus roseusمزروعة على وسط  MSمجهز بـ  0.1مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل NAA
ب :سالمية مزروعة على وسط  MSمجهز بـ  1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة.

يبيّــن الجــدول ( )4واألشــكال ( )7,6,5,4زمــن االحتبــاس ( )Retention timeبالدقيقــة ،والمســاحة تحــت المنحنــي للعيّنــات
القياســية .إذ كان زمــن االحتبــاس والمســاحة تحــت المنحنــي ( ) 31.378 - 20.013- 18.882 - 12.921و (– 15153803
 )47578681 - 98833026 -2095603للمركبــات  Ajmalicine , Vindoline , Vincristine , Vinblastineعلــى التوالــي.
الجدول  .4زمن االحتباس والمساحة تحت المنحني للعينات القياسية

المادة
standard sample

زمن االحتباس (دقيقة)
)Retention time (min.

المساحة تحت المنحني
detected area

Vinb.

12.921

15153803

Vinc.

18.882

2095603

Vind.

20.013

98833026

Ajm.

31.378

47578681

الشكل  .4زمن االحتباس (دقيقة) للعينة القياسية الفنبالستين
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الشكل  .5زمن االحتباس (دقيقة) للعينة القياسية الفنكرستين

الشكل  .6زمن االحتباس (دقيقة) للعينة القياسية الفندولين

الشكل  .7زمن االحتباس (دقيقة) للعينة القياسية االجماليسين
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يبيّــن الجــدول ( )5زمــن االحتباس والمســاحة تحــت المنحنــي لمر ّكبــات  Vinblastineو Vindolineو VincristineوAjmalicine
فــي عيّنــات مســتخلصات كالــس أوراق نبــات عيــن البــزون  Catharanthus roseusالنامــي علــى وســط  MSالمجهّــز بتراكيــز
مختلفــة مــن  BAمــع  1.0مــغ/ل ،NAAحيــث يتضــح ّ
أن عينة مســتخلص كالس معاملــة  0.3مغ/ل  BAمع  1.0مــغ/ل  NAAأعطت
أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب  Vinblastineعنــد زمــن االحتبــاس ( ،)12.686وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي ()955567
(الشــكل  ،)8أ ّمــا معاملــة  0.5مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  NAAأعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص للمركــب ـ Vincristineعنــد
زمــن االحتبــاس ( ،)18.796وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي ( .)544115ويلحــظ أن هــذه المعاملــة أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص
للمركــب ـ Vindolineعنــد زمــن االحتبــاس ( ،)21.113وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )462847الشــكل  .)9وهــذه المعاملــة
بدورهــا أعطــت أعلــى وزن رطــب للكالــس  0.982غ .وتفســر هــذه النتائــج علــى ضــوء وزن الكالــس فــي الجــدول ( )3إذ كانــت
أعلــى االوزان لهــذه المعامــات والتــي بدورهــا أعطــت أعلــى مســاحة تحــت المنحنــي والتــي ربمــا بدورهــا تؤثــر علــى مســتوى
األيــض الثانــوي فــي نســيج الكالــس ،أمــا معاملــة  0.1مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  NAAأعطــت قيمــة امتصــاص للـــمركب
 Ajmalicineعنــد زمــن االحتبــاس ( )31.800وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )221566الشــكل .)10
الجدول  .5زمن االحتباس (دقيقة) والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس أوراق نبات عين البزون
 Catharanthus roseusالنامية على وسط  MSالمزود بـ BAبعد  50يوم من الزراعة.
NAA BA
ملغ /ل ملغ /ل

Vinblastine

Vincristine

Ajmalicine

Vindoline

زمن االحتباس
( R.tدقيقة)

المساحة
تحت المنحني

زمن االحتباس
( R.tدقيقة)

المساحة تحت
المنحني

زمن االحتباس
( R.tدقيقة)

المساحة
تحت المنحني

زمن االحتباس
( R.tدقيقة)

المساحة
تحت المنحني

0.0

12.792

678027

17.369

83453

20.558

121684

-

-

0.1

12.995

389363

18.326

101951

-

-

31.800

221566

12.624

75224

19.446

36986

20.116

100021

-

-

0.3

12.686

955567

18.910

132701

20.384

36043

-

-

0.5

11.934

277015

18.796

544115

21.113

462847

-

-

العينة القياسية

12.921

15153803

18.882

2095603

20.013

98833026

31.378

47578681

0.2

1.0

الشــكل  .8زمــن االحتبــاس (دقيقــة) لمركــب الفنبالســتين لمســتخلص عينــة كالــس أوراق نبــات عيــن البــزون Catharanthus roseus
الناميــة علــى وســط  MSالمــزود بـــ 0.3مــغ/ل  BAمــع 1.0مــغ/ل  NAAبعــد  50يــوم مــن الزراعــة باســتخدام تقانــة .HPLC
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الشكل  .9زمن االحتباس (دقيقة) لمركبي الفكرستين والفندولين لمستخلص عينة كالس أوراق نبات عين البزون Catharanthus
 roseusالنامية على وسط  MSالمزود بـ0.5مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC
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الشكل  .10زمن االحتباس (دقيقة) لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس أوراق نبات عين البزون  Catharanthus roseusالنامية على
وسط  MSالمزود بـ 0.1مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC

يبيّــن الجــدول ( )6زمــن االحتبــاس والمســاحة تحــت المنحنــي لمركبــات  Vinblastineو Vindolineو VincristineوAjmalicine
فــي عيّنــات مســتخلصات كالــس عقــد نبــات عيــن البــزون  Catharanthus roseusالنامــي علــى وســط  MSالمجهــز بتراكيــز مختلفــة
مــن مــن  BAمــع  1.0مــغ/ل  ،NAAإذ يتضــح أن عينــة مســتخلص كالــس معاملــة  0.2مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  NAAقــد أعطــت
أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب ـ Vinblastineعنــد زمــن االحتبــاس ( )12.704مســاحتها تحــت المنحنــي (( )896403الشــكل ،)11
أ ّمــا معاملــة  1.0مــغ/ل  NAAأعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص للـــ Vincristineعنــد زمــن االحتبــاس ( )18.319وكانــت مســاحتها تحت
المنحنــي ( .)519521ويلحــظ ّ
أن هــذه المعاملــة أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب  Vindolineعنــد زمــن االحتبــاس ()21.095
وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )352914الشــكل  ،)12أمــا معاملــة  0.1مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  NAAأعطــت أعلــى قيمــة
امتصــاص لمركــب  Ajmalicineعنــد زمــن االحتبــاس ( )32.510وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )420509الشــكل .)13
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الجدول  .6زمن االحتباس (دقيقة) والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس عقد نبات عين البزون
 Catharanthus roseusالنامية على وسط  MSالمزود بـ  BAبعد  50يوم من الزراعة.
BA
ملغ /ل

Vinblastine

Vincristine

Ajmalicine

Vindoline

NAA
المساحة
زمن االحتباسR.t
المساحة
زمن االحتباسR.t
المساحة
زمن االحتباسR.t
المساحة
ملغ /ل زمن االحتباسR.t
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)

0.0

12.058

11205

18.319

519521

0.1

12.320

127209

18.457

107412

32.510

12.704

896403

19.229

342298

31.197

0.3

12.147

363438

18.575

454414

0.2

1.0

352914

21.095

30.538

96989
420509
1281

0.5

12.916

25931

18.287

513043

20.542

204622

31.490

1264

العينة القياسية

12.921

15153803

18.882

2095603

20.013

98833026

31.378

47578681

الشكل  .11زمن االحتباس (دقيقة) لمركب الفنبالستين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون  Catharanthus roseusالنامية
على وسط  MSالمزود بـ0.2مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC
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الشكل  .12زمن االحتباس (دقيقة) لمركبي الفنكرستين والفندولين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون Catharanthus roseus
النامية على وسط  MSالمزود بـ  1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC
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الشكل  .13زمن االحتباس (دقيقة) لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس عقد نبات عين البزون  Catharanthus roseusالنامية
على وسط  MSالمجهز بـ  0.1مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC

يبيــن الجــدول ( )7زمــن االحتبــاس والمســاحة تحــت المنحنــي لمركبــات  Vinblastineو Vindolineو Vincristineو
 Ajmalicineفــي عينــات مســتخلصات كالــس ســامية نبــات عيــن البــزون  Catharanthus roseusالنامــي علــى وســط MS
المجهــز بتراكيــز مختلفــة مــن  BAمــع  1.0مــغ/ل ،NAAإذ يتضــح أن عينــة مســتخلص كالــس معاملــة  0.5مــغ/ل  BAمــع 1.0
مــغ/ل  NAAأعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب  Vinblastineعنــد زمــن االحتبــاس ( )13.550مســاحتها تحــت المنحنــي
( ،)611683ويلحــظ أن هــذه المعاملــة أعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب  Vincristineعنــد زمــن االحتبــاس ()17.980
وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )2658303الشــكل  .)14تف ّســر هــذه النتائــج علــى ضــوء وزن الكالــس فــي الجــدول ( )2حيــث
كانــت أعلــى األوزان لهــذه المعامــات والتــي بدورهــا أعطــت أعلــى مســاحة تحــت المنحنــي ،والتــي بدورهــا تؤثــر علــى مســتوى
األيــض الثانــوي فــي نســيج الكالــس .أمــا معاملــة  0.3مــغ/ل  BAمــع  1.0مــغ/ل  NAAأعطــت أعلــى قيمــة امتصــاص لمركــب
 Vindolineعنــد زمــن االحتبــاس ( )21.268وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي (( )129562الشــكل  ،)15أمــا معاملــة 1.0
مــغ/ل  NAAأعطــت قيمــة امتصــاص لمركــب  Ajmalicineعنــد زمــن االحتبــاس ( )32.012وكانــت مســاحتها تحــت المنحنــي
(( )17947الشــكل .)16
الجدول  .7زمن االحتباس (دقيقة) والمساحة تحت المنحني للمركبات القلويدية المفصولة من مستخلصات كالس سالمية نبات عين البزون
 Catharanthus roseusالنامية على وسط  MSالمزود بـ  BAبعد  50يوم من الزراعة.
BA
ملغ /ل

Vinblastine

Vincristine

Ajmalicine

Vindoline

NAA
المساحة
زمن االحتباس R.tالمساحة زمن االحتباسR.t
المساحة
زمن االحتباسR.t
المساحة
ملغ /ل زمن االحتباسR.t
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)
تحت المنحني
(دقيقة)

0.0

11.824

36044

18.133

13704

21.186

37978

32.012

17947

0.1

12.260

165545

18.406

82100

-

-

-

-

12.344

284190

18.627

93693

-

-

-

-

0.3

11.364

16226

18.872

644949

21.268

129562

-

-

0.5

13.550

611683

17.980

2658303

-

-

-

-

العينة القياسية

12.921

15153803

18.882

2095603

20.013

98833026

31.378

47578681

0.2

1.0
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الشكل  .14زمن االحتباس (دقيقة) لمركبي الفنبالستين والفنكرستين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون Catharanthus
 roseusالنامية على وسط  MSالمجهز بـ  0.5مغ/ل  BAمع 1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة . HPLC

الشكل  .15زمن االحتباس (دقيقة) لمركب الفندولين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون  Catharanthus roseusالنامية
على وسط  MSالمجهز بـ  0.3مغ/ل  BAمع  1.0مغ/ل NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC
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الشكل  .16زمن االحتباس (دقيقة) لمركب االجماليسين لمستخلص عينة كالس سالمية نبات عين البزون Catharanthus roseus
النامية على وسط  MSالمجهز بـ  1.0مغ/ل  NAAبعد  50يوم من الزراعة باستخدام تقانة .HPLC

المناقشة:
يعــود اســتحداث الكالــس علــى األجــزاء النباتيــة إلــى محتواهــا مــن الهرمونــات الداخليــة المتمثلــة باالوكســينات وحــدوث حالــة تــوازن
مــع منظمــات النمــو المضافــة إلــى الوســط الغذائــي (.)Gulati and Jaiwal, 1992
وتفســر نتائــج الجــدول ( )2فــي 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
إلــى احــال التــوازن األمثــل (.)Goodwin, 1985; Mineo, 1990
ترجــع اختــاف اســتجابة األجــزاء النباتيــة المزروعــة إلــى طبيعــة الكيــب التشــريحي للجــزء النباتــي المســتخدم ودرجــة تطــوره
الفســيولوجي  ،)Goodwin, 1985; Mineo, 1990وربمــا يعــود اختــاف قيــم هــذه القلويــدات المســتخلصة حســب المعامــات
المختلفــة إلــى دور هــذه المعامــات فــي التأثيــر علــى مســار البنــاء الحيــوي لهــذه المركبــات ،فقــد يذكــر مســار بنــاء مــادة علــى
حســاب بنــاء مــادة أخــرى.
االستنتاجات:
إِن لمنظمــات النمــو دور فــي زيــادة بعــض القلويــدات الناتجــة مــن كالــس األجــزاء النباتيــة المدروســة والمتمثلــة بالورقــة والعقــدة
والســامية.
التوصيات:
دراســة تأثيــر بعــض األحمــاض األمينيــة ,أو التعريــض ألشــعة الليــزر أو المجــال المغناطيســي فــي نمــو الكالــس وكميــة القلويــدات
الناتجــة منــه.
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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.
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