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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 كمية التربية لمعموم الصرفة جامعة ديالى
 قسم عموم الحياة

 
  

       

مقاروة طريقتي الىشر والطمر في إوتاج ستيرويد الوذووواليد        

 Withania somniferaفي المعلقات الخلوية   لىبات الوذاويا 

L. 

 

رسالة مقدمة إلى    

 جامعة ديالى وهي جزء من  -لمعموم الصرفة  مجمس كمية التربية      
  متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم الحياة

  مه قبل

  بتول محمد علوان

 شرافإب   
 االستاذ المساعد الدكتور                                     

           مثنى محمد ابراهيم          

           0341هـ      6102 م 



 إقرار المشرف   

 
مقارنة طريقتي النشر والطمر في إنتاج )إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ ن  نشيد أ     

التي  ( .Withania somnifera Lستيرويد الوذونواليد في المعمقات الخموية لنبات الوذانيا 
جامعة  - إشرافنا في كمية التربية لمعموم الصرفةب( قد جرت بتول محمد عموانقدمتيا الطالبة )

 موم الحياة.                                                                ديالى وىي جزء من متطمبات نيل شيادة الماجستير في ع
 

التوقيع:                                                                  

أ. م. د مثنى محمد ابراىيم  المشرف :     

م ٕٙٔٓالتاريخ :     /        /      

 

 

 

 إقرار رئيس قسم عموم الحياة

 
                               بناء عمى التوصيات المتوافرة  أرشح ىذه الرسالة لممناقشة  

 التوقيع :

عمار احمد سمطان د  م. أ.االسم:  

رئيس قسم عموم الحياة   

م ٕٙٔٓالتاريخ :       /     /   

 

 



  إقرار المقوم المغوي   
 

مقارنة طريقتي النشر والطمر في إنتاج ستيرويد )ىذه الرسالة الموسومة بـ  ن  أشيد أ    
يا تالتي قدم (.Withania somnifera Lالوذونواليد في المعمقات الخموية لنبات الوذانيا 

( قد تمت مراجعتيا من الناحية المغوية وُصّحح  ما ورد بتول محمد عموان ) الماجستير ةطالب
لممناقشة بقدر تعمق األمر بسالمة  فييا من أخطاء لغوية وبذلك أصبحت الرسالة مؤىمة

 .                                            المغة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:

 االسم:

م ٕٙٔٓالتاريخ :      /      /                            

 

 



   إقرار الخبير العممي      
 

مقارنة طريقتي النشر والطمر في إنتاج ستيرويد ) ىذه الرسالة الموسومة بـ ن  أشيد أ     
يا تالتي قدم (.Withania somnifera Lالوذونواليد في المعمقات الخموية لنبات الوذانيا 

( قسم عموم الحياة قد تم مراجعتيا من الناحية العممية ير )بتول محمد عموان الماجست ةطالب
    وبذلك أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

التوقيع :                      

االسم :                          

م ٕٙٔٓالتاريخ :      /      /                                                

 

 

 

 

 



 اقرار لجنة المناقشة
مقارنة طريقتي نشيد بأن نا اعضاء لجنة المناقشة ، اطمعنا عمى ىذه الرسالة الموسومة بـ )       

 Withaniaالنشر والطمر في إنتاج ستيرويد الوذونواليد في المعمقات الخموية لنبات الوذانيا 
somnifera L.)  ،وقد ناقشنا الطالبة )بتول محمد عموان( في محتوياتيا وفيما ليا عالقة بيا

 ونعتقد بأن يا جديرة بالقبول لنيل درجة ماجستير في عموم الحياة بتقدير)امتياز(.
 رئيس المجنة                             

 التوقيع :                             

 كاظم محمد ابراىيم   االسم :                             

 أستاذ المرتبة العممية :                              

  ٕٙٔٓالتاريخ :  /  /                             

 عضو المجنة      عضو المجنة                                   

 ع :التوقي      التوقيع :                                       

 مصطفى طو محمد: االسم                             اياد عاصي عبيداالسم : 

 أستاذ مساعدالمرتبة العممية :                          أستاذ مساعدالمرتبة العممية :

 ٕٙٔٓالتاريخ :   /  /                               ٕٙٔٓالتاريخ :   /  /
                                        عضو مشرف

    التوقيع :                                         

 مثنى محمد ابراىيم                                             االسم :

                                      أستاذ مساعد المرتبة العممية:

                               ٕٙٔٓالتاريخ :  / /

 مصادقة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة             

 التوقيع :                             

 االسم :                                              
 المرتبة العممية :                             

 



 خالصةال

 عمـوم الحيـاةاألنسـجة النباتيـة التـابع لقسـم و  الخاليـا مختبـر زراعـةُأجريت ىذه الدراسة فـي  

ـــوم الصـــرفةفـــي كميـــة ال ـــالىبجامعـــة  تربيـــة لمعم ولغايـــة  ٕ٘ٔٓ/تشـــرين االولخـــالل المـــدة مـــن  دي

 Withaniaإستحثاث الكالس من السيقان تحـت الفمقيـة لنبـات الوذانيـا دراسة يدفب ،ٕٙٔٓ/ايار

somnifera L. نية النامي عمى وسط مراشـيو وسـكوج ذو االىمية الصيدالMS  المـدعم بتراكيـز

 Naphthalene Acetic Acidو  Dichloro phenoxy acetic acid-ٗ,ٕمختمفـة مـن 

ومن ثم  الحصول عمى الخاليا المعمقة المشتقة من الكالس اليش وزراعتيا  Kinetinمتداخال مع 

فــــي الكــــالس المشــــتق مــــن  Steriodsبطريقتــــي النشــــر والطمــــر،  وتقــــدير مركبــــات الســــتيرويدات 

 : السيقان تحت الفمقية وفي الوسط الغذائي لممعمق الخموي وتشير النتائو الى االتي

% عنـــد المعاممـــة ٓٓٔعمــى أســـتحثاث لمكـــالس المتكـــون مـــن الســـيقان تحـــت الفمقيـــة بمـــ  أ -1

 -ٔممغم.لتــر ٘.ٓالمتــداخل مــع  NAAو  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتــر ٓ.ٖبتركيــز 
Kin  مقارنــة

%، وأعمـى معـدل لمـوزن الطـري لمكـالس ٓاممة المقارنة التي بمغت نسبة أسـتحثاث مع مع

، امتـــــاز الكـــــالس NAAغــــم بوجـــــود  ٓٓٗٔ.ٖوD-ٗ,ٕ بوجـــــود   ٜٓٛٙ.ٔوالبــــال  

 .NAAبقوامو اليش، وكان قوامو صمبًا بوجود  D-ٗ,ٕالمستحث بوجود 

نجحت الدراسة فـي الحصـول عمـى معمقـات خمويـة جيـدة مـن كـالس السـيقان تحـت الفمقيـة  -2

 ٘.ٓ +D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتـــــــر ٓ.ٖالســـــــائل المـــــــدعم بتراكيـــــــز  MSاليـــــــش عمـــــــى وســـــــط 

 -ٔممغم.لتــــر
Kinفــــي وســــط  ، وادت زراعتيــــا بكثافــــات مختمفــــة بطريقتــــي النشــــر والطمــــر

تعمرات الخمويــة وتطورىــا ينيــا المســلــى انقســام خالياىــا وتكو االســتحداث بحالتــو الصــمبة إ

 الى كتل خموية من الكالس.

مــــن كثافــــات مختمفــــة تفوقــــت طريقــــة الزراعــــة بالنشــــر عمــــى طريقــــة الطمــــر عنــــد زراعــــة  -3

 د. فقـ المتكـون منيـا الكـالس أعداد كتـلالمعمقات الخموية في اعداد المستعمرات الخموية و 

×  ٖٓ.ٕبق عنـد زراعـة الكثافـة مستعمرة/ط ٓٓٙ.ٕٚبمغت اعداد المستعمرات الخموية  



مستعمرة/طبق في طريقة  ٕ٘ٔ.ٛبالمقارنة مع كثافة األنشاء التي بمغت  ٖخمية/سم ٗ ٓٔ

مســتعمرة/طبق  ٓٓٗ.ٕٔ فــي حــين بمغــت اعــداد ىــذه المســتعمرات بطريقــة الطمــر النشـر،

 ٓٓٗ.ٓٔبالمقارنـــــــة مـــــــع كثافـــــــة األنشـــــــاء التـــــــي بمغـــــــت و  ذاتيـــــــا عنـــــــد زراعـــــــة الكثافـــــــة

 ٓٔٗ×  ٖٓ.ٕ. وتفوقــــــت اعــــــداد الكتــــــل الخمويــــــة المتكونــــــة فــــــي كثافــــــة مســــــتعمرة/طبق

منشآ بعد  ٛ٘معنويا عمى باقي الكثافات وقد أعطت منشآت كالس بم  عددىا  ٖخمية/سم

يـوم مـن  ٕ٘بعـد  منشـآ ٙيوم من زراعة الخاليا المعمقة بطريقة النشر، وبمـ  عـددىا  ٕٓ

 مر.بطريقة الط زراعة الخاليا المعمقة

المــــــزارع فــــــي   Withanolides مركبـــــاتلكشـــــف عــــــن مســــــتويات ابيانــــــات اظيـــــرت  و -4

وجودىـــا فـــي ىـــذه المـــزارع بداللـــة  لمكـــالس والوســـط الغـــذائي لممعمقـــات الخمويـــة،النســـيجية 

 High Performance Liquidقـــراءات كروماتوكرافيـــا الســـائل العـــالي الكفـــاءة 

Chromatography ــــات القياســــي وعمومــــًا تراوحــــت نســــبة كميــــة  ة.بمقارنتيــــا مــــع العين

 -ٖٕ.ٔٔالكـــــــــالس بـــــــــين  مـــــــــزارع فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن Withanolidesمركبـــــــــات 

ـــــين ٙٓ.ٛ٘ ـــــوي ب ـــــق الخم  ٕٙ.ٚٔ -ٜٚ.ٓمايكروغرام/مـــــل وفـــــي الوســـــط الغـــــذائي لممعم

فـــي  Withanolidesامكانيـــة انتـــاج مركبـــات  مايكروغرام/مـــل. وعمومـــا اظيـــرت النتـــائو

لمحصــول  رع االنســجة كمصــدر ثابــت ودائــماعتمــاد مــزاامكانيــة وبالتــالي مــزارع االنســجة 

لييـا فـي ىـذه الدراسـة إالنتـائو الميمـة التـي تـم التوصـل  ومـن عمى ىذه المركبات الميمة،

ىي قابميـة الخاليـا عمـى افـراز ىـذه المركبـات الـى الوسـط الغـذائي، والتـي يمكـن ان تعتمـد 

 .كأساس إلنتاج ىذه المركبات في المفاعالت الحيوية

 
 

 
 
 
 



 قائمة المحتويات
 
 

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

 ٔ المقدمة - 0

 ٖ استعراض المراجع  - 6

 ٖ نبات الوذانيا واألىمية الطبية -ٔ- ٕ
 ٘ محتوى نبات الوذانيا والمزارع النسيجية من المركبات الفعالة -ٕ- ٕ
 ٔٔ Withania somnifera استحثاث الكالس في نبات الوذانيا -ٖ- ٕ

 ٕٔ انشاء مزارع المعمقات الخموية  -ٗ- ٕ

 ٙٔ مواد العمل وطرائقه - 4

 ٙٔ مصدر بذور نبات الوذانيا  -ٔ- ٖ

 ٙٔ تحضير االوساط الغذائية  -ٕ- ٖ

 ٙٔ تعقيم البذور والحصول عمى بادرات معقمة -ٖ - ٖ

 ٚٔ حث االجزاء النباتية لمحصول عمى الكالس -ٗ- ٖ

 ٚٔ الخمويةانشاء مزارع المعمقات  -٘- ٖ

 ٛٔ تقدير كثافات مزارع المعمقات الخموية -ٙ- ٖ

 ٛٔ زراعة المعمقات الخموية -ٚ- ٖ

 ٛٔ طريقة النشر ٔ-ٚ- ٖ

 ٜٔ طريقة الطمر ٕ-ٚ- ٖ

 ٜٔ الفحص الدوري لمخاليا ومتابعة تكوين المستعمرات الخموية  -ٛ- ٖ

 ٜٔ نقل منشآت الكالس وادامتيا -ٜ- ٖ

 ٕٓ المعمقات الخمويةتمايز كالس  -ٓٔ- ٖ

 ٕٓ تقدير محتوى المركبات الستيرويدية في المزارع النسيجية   -ٔٔ- ٖ

 ٕٓ تحضير العينات  ٔ-ٔٔ- ٖ

 ٕٓ استخالص وفصل الستيرويدات ٕ-ٔٔ- ٖ

ٖ -ٔٔ-ٖ 
ـــــــــة  ـــــــــدير الكمـــــــــي لمســـــــــتيرويدات بأســـــــــتخدام تقني التشـــــــــخيص والتق

 HPLCكروماتوكرافي السائل عالي االداء 
ٕٔ 

 ٖٕ النتائج والمناقشة  - 3



 ٖٕ كفاءة التعقيم السطحي لمبذور وانتاج البادرات السميمة -ٔ- ٗ
 ٖٕ استحثاث الكالس   -ٕ- ٗ

رقم  الموضوع ت
 الصفحة

ٗ -ٕ-ٔ 
المتـــداخل  D-ٗ,ٕاســتحثاث الكـــالس بعـــد إضـــافة مـــنظم النمـــو 

 Kinمع 
ٕٗ 

ٗ -ٕ-ٕ 
المتـــداخل مـــع  NAAاســـتحثاث الكـــالس بإضـــافة مـــنظم النمـــو 

Kin 
ٕٚ 

 ٖٓ ادامة الكالس المستحث من السيقان تحت الفمقية   -ٖ- ٗ

المعمقات الخموية النموذجية المستحثة من كالس السيقان تحت   -ٗ- ٗ
 ٖٓ الفمقية

ســــموك المعمقــــات الخمويــــة المشــــتقة مــــن كــــالس الســــيقان تحــــت  -٘- ٗ
 ٖٔ الفمقية ونواتجيا عند زراعتيا بطريقة النشر 

ســــموك المعمقــــات الخمويــــة المشــــتقة مــــن كــــالس الســــيقان تحــــت  -ٙ- ٗ
 ٕٖ الفمقية ونواتجيا عند زراعتيا بطريقة الطمر

 ٖٗ األدامة الدورية لمنشآت الكالس  -ٚ- ٗ

ٗ -ٛ- 
 .Wالتشـخيص والتقـدير الكمـي لمركبـات الوذانواليـدات لنبـات 

somnifera  فـــي الكـــالس المشـــتق مـــن الســـيقان تحـــت الفمقيـــة
  والوسط الغذائي لمزارع المعمق الخموي

ٖٙ 

 ٗٗ األستنتاجات والتوصيات 

 ٘ٗ الممحق 

 ٙٗ قائمة المصادر   
 ٙٗ المصادر العربية   

 ٛٗ المصادر االجنبية   

 

 
 
 
 
 
 



 قائمة  اجلداول

 
 
 
 
 

رقم  العنوان ت
 الصفحة

 11 لمكالسالمقياس النظري  - 1

2- 
ظروف تشـخيص النمـاذج القياسـية مـن السـتيرويدات والمركبـات المفصـولة مـن 

 ةالعينات المنتخب
22 

3- 

تكوين مزارع الكـالس المشـتق مـن السـيقان تحـت الفمقيـة المفصـولة مـن بـادرات 
ــا  ــي وســط  W. somniferaالوذاني ــه الرطبــة ف  MSالمعقمــة ومعــدالت نوزان

-0ممغم.لتر 1.0بتركيز  D  +Kin-6,3المدعم بتراكيز مختمفة من 
 

25 

4- 

تكوين مزارع الكـالس المشـتق مـن السـيقان تحـت الفمقيـة المفصـولة مـن بـادرات 
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 قائمة األشكال 

 رقم الصفحة العنوان ت

 ٚ Withanolidesالخطوات االساسية المهمة لمبناء الحيوي لمركبات  - ٔ

ٕ - 
 له والصيغة الكيميائية A Withaferineيوضح التركيم الفراغي لمركم 
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2 

ٖ - 
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ٙ - 
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ٚ - 
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 ثبت المختصرات
 

 اسم المختصر االسم الكامل

Benzyl adenine BA 

Kinetin Kin 

ٕ,ٗ-Dichloro phenoxy Acetic Acid ٕ,ٗ-D 

Gibberellic acid GAٖ 

Indole Acetic Acid IAA 

ٖ-Indol Butyric Acid IBA 

Naphthalene Acetic Acid NAA 

Murashige and Skoog Medium (ٜٕٔٙ) MS 

Milligram/Liter mgL
-ٔ

 

Withaferin A WA 

-Log ٔٓ(H)
+
 pH 

High Performance Liquid Chromatography HPLC 
Gamborg et al (ٜٔٙٛ) medium  B٘ 

Schenk and Hildbrandt (ٜٕٔٚ) medium SH 

Uchimyia and Murashige (ٜٔٚٗ) medium UM 

Tumor inducing plasmid Ti 

Root inducing plasmid Ri 

T-Right DNA TR-DNA 

Multiple Drop Arrays MDA 

Hormone- Free Murashige and Skoog medium HFMS 

  



 

  

 

 الفصل األول 

 المقدمة

النباتات الراقية مصدرا ميما لمحصول عمى النواتو الطبيعية، التي تتضمن  غمباد تع 
تستخدم  وأزراعية، وقد تدخل في صناعة االغذية  كيميائية او مركبات ذات قيمة صيدالنية او

ىذه المركبات ىي نواتو ايض ثانوية  (، وتكون2004وآخرون,  Vanisreeكمبيدات حشرية )
ليا دورا في تفاعل النبات مع البيئة، وقد تكون مسؤولة عن التضاد بين نبات 

عشاب الطبية  اال عمالواليزال است؛ (ٕٜٜٔوآخرون،  Allelopathay()Sauerweinواخر)
% من سكان العالم في مجال االىتمام بالصحة، بسبب ٓٛ -٘ٚالدعامة االساسية لحوالي 

قبوليا من قبل اغمب البشر نتيجة قمة اثارىا الجانبية فضال عن الصيحات الحديثة التي تنادي 
(. كما يمتاز النبات بقدرتو ٖٕٔٓوآخرون،  Udayakumar)بالعودة الى المصادر الطبيعية 

 Babaعمى العيش في المناطق الجافة والقاحمة من اليند والباكستان والصين وبنغالدش)
( ginseng(. ويعرف بالطب االيورفيدي السائد في اليند بالجينسن  اليندي )ٖٕٔٓوآخرون، 

(Supe  ،2011و آخرون.)  في عالج السل و  كميدىء عصبي ومنوم ومنشطيستعمل
كمضاد لمورم ومضاد لالجياد وكمسكن لاللم و والروماتيزم وحاالت االلتياب وامراض القمب 

اليوم كمضاد  عملويست (,2014وآخرون،  Kannan)وكوسيمة لمنع الحمل ومزيل لمتشنو 
لمشيخوخة ومجدد لمشباب ويقوم بتنظيم فعالية الغدة الدرقية ومقوي لمذاكرة واالدراك ولعالج 

لسكري والتياب المفاصل وارتفاع الكوليسترول، وعالج السرطان وكمضاد لمبكتريا والفطريات ا
عالج االضطرابات ل وصفيمكن ان ي وً نألى إ( 2003)(. واشارت قندال وآخرون 2002)فرج، 

الحاصمة في العين وعالج القروح وداء الصدفية واالضطرابات العصبية وااللتيابات الرئوية 
ء ىذا النبات عمى العديد من المركبات السترويدية من انواع وذنواليدات نتيجة احتوا

Withanolides  واشباه القمويداتSemi-Alkaloid في عالج ىذه االمراض.  عملالتي تست 



تمثل المعمقات الخموية نظامًا لممزارع الخموية التي توجد في حالة عشوائية تماما عند   
ائل المتحرك، تتكون من مجموعة خاليا تشتق من الكالس اليش، زراعتيا في الوسط الغذائي الس

والقيام بالفعاليات االيضية المختمفة، ويفضل الكالس  نقساموتمتمك ىذه الخاليا القدرة عمى اال
خالياه يسيل تفككيا  نً نشاء مزارع المعمقات الخموية الأاليش غير المتماسك والسريع النمو في 

(، ويعتمد نجاح 2004التحريك في الوسط الغذائي السائل )الجواري،  لى خاليا احادية بواسطةإ
 (.  2006ىذه التقانة عمى كثافة الخاليا المزروعة ونوع الوسط الزراعي )رشيد وقاسم، 

وتعد المعمقات الخموية انظمة حياتية مناسبة لمحصول عمى النباتات الكاممة وخصوصا في       
االنواع النباتية التي تبدي صعوبة في تمايز كالسيا في الوسط الزرعي )المالح وزيدان، 

(. وكما وفرت مزارع المعمقات الخموية نظاما جيدا لدراسة سموك خاليا النبات بسبب وجود 2006
نشاء ىذه المزارع، كما انيا ال عدرة من الخاليا المفردة في الوسط الغذائي السائل الماعداد كبي

( كما  2006توفر مجاال كبيرا لمتابعة انقسام الخاليا المفردة وتوسعيا وتخصصيا،)رشيد وقاسم،
مى ن يسد الحاجة المتزايدة عأيمكن ان تعد مزارع المعمقات الخموية طريقاً  ومصدرًا بدياًل يمكن 

  Daveyنواتو االيض الثانوية الطبية والصيدالنية من مصادرىا النباتية الطبيعية )

 (.   Anthony ،2010و

احد النباتات  Withania somnifera تيدف الدراسة الحالية التي تناولت نبات الوذانيا
 الطبية الميمة الى تحقيق ما يمي :

في استحثاث الكالس من السيقان تحت  D-2,4و NAA يندراسة دور االوكسين -ٔ
 الفمقية.

نشاء مزارع المعمقات الخموية المشتقة من الكالس وزراعتيا بطريقتي النشر والطمر أ -ٕ
 والحصول عمى الكالس المشتق من المعمقات الخموية .

في مزارع الكالس والوسط الغذائي السائل  Withanolidesالتقدير لمركبات  -ٖ
 لممعمقات الخموية.

 

 



 

 
 

 الفصل الثاني
 استعراض المراجع

 : وبات الوذاويا واألهمية الطبية 1 – 4

نوعا،  3000جنسا والتي تشمل حوالي  Solanoaceae 24العائمة الباذنجانية  ضمت       
 نباتومنيا  (Hunziker,2001)منتشرة في جميع أنحاء العالم وعادة ما تكون شجيرات سنوية 

 (, Pant, 2013و Adhikari)والذي يعرف بأسم اشواجندا  Withania somniferaالوذانيا 
الذي يعد من النباتات الطبية الميمة التي استخدمت في الطب اليندي القديم من قبل السكان 

وأطمق عمييا  Winter chirryسنة، ولمنبات عدة تسميات منيا  3000االصميين ألكثر من 
لخصائص العالجية ما بين جذور الجينسن  وجذور أسم الجينسن  اليندي، نتيجة تشابو ا

لزيادة الحيوية والمساعدة عمى التعافي  تعمل، فقد أس2003)وآخرون,  Mirjalili)االشواجندا
بعد مرض مزمن. ويعني اسميا باليندية "رائحة الحصان" وال يشير االسم الى الرائحة فقط بل 

(. يختمف  2010مقوية )اندروشوفالييو،كعشبة  عمالياالى قوة الحصان ايضا، ما يعني است
لى شجيرات اعتمادا عمى الظروف البيئية ومناطق الزراعة ولمنبات إوصفو ما بين نبات عشبي 

أوراق متبادلة بيضوية ذات قاعدة واسعة وقمة حادة وحواف ممساء والنورة الزىرية إبطيو سيميو 
ر الى تموز والثمار كروية الشكل مغمفة يتركز أزىار النبات من شير اذا خيمية واألزىار خنثية،

باألوراق الكأسية والبذور صفراء كموية ويستنبت النبات من البذور في الربيع. تجنى األوراق 
(، ينمو النبات 2012وآخرون،  Jainفي الربيع والثمار والجذور في الخريف) ةالعالجي غراضلأل

ل في مناطق متفرقة من بغداد، وفي بريا في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق إذ سج
( ولو القدرة عمى النمو في المناطق   2003بساتين النخيل في محافظة البصرة )قندال وآخرون،

الجافة والقاحمة حيث ينمو النبات في الترب التي تعاني من نقص العناصر الغذائية ويعد من 
كما ينتشر في جزر الكناري  نباتات الفمورا في كل من اليند وباكستان والصين وبنغالدش،

لى الجنوب الغربي من اسيا وينتشر في المناطق إومنطقة البحر األبيض المتوسط وشمال افريقيا 
 Mir ; 2012وآخرون، Jain ; 2013وآخرون،  Babaالمدارية وشبو المدارية من العالم )

 (. التصنيف العممي لمنبات : 2014وآخرون،



Kingdom   : Plantae 

Sub Kingdom   : Tracheobionate   

Super division   : Spermatophyta  

Division   : Angiosperma  

Class   : Dicotyledons  

Order   : Tubiflorae (Solanales)  

Family   : Solanaceae  

Genus   : Withania  

Species   : somnifera (L.)  

                         (Rao  ,2012وآخرون .) 
وآخرون,  Kanungoاألوراق في الطب األيورفيدي في اليند ) اتمستخمص استعممت        

(، كمضاد لألكسدة ومعزز لمجياز المناعي الى جنب تعزيزه استقرار نسبة السكر في  2015
ىذه العشبة فعالة في زيادة  نً لى أإكما أشارت األبحاث  ؛الدم وخفض مستويات الكولسترول

الذاكرة وزيادة القدرة عمى االستيعاب وتحسين ردود األفعال الالإرادية، وتحد من تدىور خاليا 
المخ، لذا فيي فعالة في المساعدة في حاالت كأمراض الزىايمر والشمل والرعاش والخبل 

نسبة لألفراد الذين يعانون من ليا أثار جانبية بال نً والتدىور العقمي المرتبط بالسن، كما وجد أ
 Chimire ; 2004وآخرون،  Siddiqueالتعب واإلجياد أو األفكار السمبية المستمرة )

,  Fe  ,Cu(، والنبات غني ببعض العناصر مثل  2014,  وآخرون Mir ; 2010وآخرون, 

Zn  ,Mn  ,Ni  (Shirin  ،2010وآخرون ) وآشار .Rajeswara  الى  ( 2012)وآخرون
أجزاء النبات المختمفة تمتمك فعاليات عالجية عديدة كاستخدام خالصة أوراق النبات ذات أن 

المذاق المر في عالج الحمى و تساعد عمى النوم، عالوة عمى انيا طاردة لمديدان من الجسم، 
ويمكن أن تساعد عمى إفراز أوكسيد النتريك والذي يعرف بأنو موسع لمشرايين المختمفة في 

حفز مستخمص األوراق عمل اليرمونات واألنزيمات المختمفة المسؤولة عن اليضم، الجسم، وي
ويعمل عمى تقوية عمل الكمى، كما يعد مطير عام، ضد التياب المسالك التنفسية، وضد مشاكل 

يعتبر مشيى جيد، ومضاد لمتشنجات  وً نأعسر الطمث، وعدم الخصوبة لدى الجنسين، كما 
إذ يعزى الطعم  (, Kapoor  ،2001) ة المكتسب )األيدز( العضمية، ومرض نقص المناع

كتونات الستيرويدية اللالمر والرائحة المميزة لنبات األشواجندا والتأثير الفسمجي الى وجود بعض ا
Steroidal lactone (Mohanty  ,2004وآخرون .)  وتتواجد ايضا في أوراق وجذور النبات



والتي تعالو أمراض والم األورام  Somniferineو  Withanineالعديد من القمويدات أىميا 
 (. Shukla ,2012و Shukla )والقرحة وغيرىا 

الثمار والبذور في المساعدة عمى تجمط الحميب، أو لمحصول عمى مصل  عملوتست         
وفي تخثير  ,diuretic. ولمبذور تأثيرا كمدرر ( 2011وآخرون,  Kumar) الحميب منفردا 

        Saponin ألعداد الجبن البمدي وبديل عن الصابون كونيا غنية بمادة الصابونينالحميب 

 (Rajeev 2012, وآخرون .)   
 
 : محتوا نبات الوذانيا  والمزارع النسيجية من المركبات الفعالة  4 – 4

نواتو وسطية   Secondary metabolite compoundتعد مركبات األيض الثانوي        
تتجمع في خاليا وأنسجة نباتية خاصة في مراحل تطور (.   Ramawat,2002) االوليلأليض 
يا تعد وسيطا كيميائيا بين النبات أنً ال تساىم في الوظائف الحيوية اال  (, Lila ,2005) محددة 

(، Razdan, 2003وبيئتو، ويتجمى دورىا احيانا في عممية التمقيح ومقاومة األمراض والحشرات)
 (Tsay ،2004و Mulabagalازدادت الحاجة الى ىذه المركبات خالل العقود األخيرة )وقد 

(، فضال 2004وآخرون،  Vanisreeحيث انيا تدخل في الصناعات الدوائية والعقاقير الطبية )
(. فقد  2003وآخرون،  Khanعن أىميتيا االقتصادية كونيا مكمالت غذائية ومبيدات ) 

من سكان العالم يعتمدون عمى األدوية من مصادر  %20لمية أن أشارت منظمة الصحة العا
نوع من مركبات  100000. ويقدر الباحثون اليوم وجود اكثر من (Hartmann ,2004)نباتية 

الى ان ىذه  Ramawat (2002)االيض الثانوي النباتية ذات األىمية العالجية. واشار 
مركبات القمويدية والفينولية والتربينات، وتتضمن المركبات تعود الى ثالث مجاميع أساسية وىي ال

 ٙذرة كاربون أو أقل تشتق من  ٖٓالتربينات مجموعة تدعى الستيرويدات التي تحتوي عمى 
وتتواجد ىذه الستيرويدات في الجراثيم والحيوانات والفطريات والطحالب  ,Isopreneوحدات من 

و   Acetateتيرويدات يبدأ بمركبات والنباتات الراقية وىناك مسمك مشترك لبناء الس

Mevalonate  وتنتيي بمركبSqualene epoxide  الذي يفترق عنده مسمك البناء، إذ يتحول
في الفطريات، بينما  Ergosterolلى ا  في أنسجة الحيوان و  Cholesterolلى إىذا المركب 

التدريجي  (Demethylation)بعممية نزع المثيل  Phytosterolsيتحول في أنسجة النبات الى 
 (. 1)الشكل Cycloartenolو  Lanosterolمن مركبي 



عالجية الألغراض ليمتاز نبات األشواجندا بخصائصو الطبية لغناه بنواتو النبات الثانوية       
والتي تعرف بالعناصر األساسية الفعالة لمنبات ويوظف التأثير الفسيولوجي ليذه المواد في عالج 

المزمنة كعقاقير من أصل نباتي أو عقاقير طبيعية تستعمل بشكل خام دون تنقية عمى األمراض 
 شكل مواد نباتية مطحونة أو عمى شكل مستخمصات نباتية بشكل واسع.

 

 
 
 



 
 يتبع ...

 

 
 

  Withanolides(: الخطوات االساسية المهمة لمبناء الحيوي لمركبات 1الشكل)



Mirjalili (2003)وآخرون 
 

ىم المركبات الثانوية الفعالة التي يحتوييا نبات األشواجندا ما تعرف باالكتونات أومن        
ىم خطوات البناء الحيوي أ( 1والتي يوضح الشكل) Withanolidesالستيرويدية المعروفة بأسم 

ئمة ذرة كاربون وتتواجد في األوراق والجذور لنباتات العا 22ليا، والتي تمتاز باحتوائيا عمى 
، وال يقتصر Solanaceousيتواجد في خمسة عشر جنس من اجناس الباذنجانية المختمفة إذ 

تواجده في العائمة الباذنجانية فقط وانما عزل المركب من الكائنات البحرية ومن أعضاء النباتات 
ويعد مركب  (.1333وآخرون،  Khanالتابعة لمفصيمة البقولية والقرنية والعائمة الشفوية )

Withaferin A (WA ) ( أول مركب من مجموعة 2شكل )Withanolides  والبال  عددىا
اعتمادًا عمى التغيرات  Withania somniferaنوعا تم عزلو من أوراق نبات األشواجندا  ٖ٘

-hydroxyergostan-ٕٕالييكمية في الحمقة الكاربونية أو السمسمة الجانبية في ىيكل المركب 
ٕٙ-oic acid-ٕٙ,ٕٕ-،  والتأثير الفسمجي لنبات األشواجندا ينسب الى أثنين من

Withanolides  رئيسية ىيWithaferin A  وWithanolide (Budhiraja  ،وآخرون    
  . ( 2003وآخرون،  Mirjalili   و2000 

 

 
 
 
 
 

 
     له والصيغة الكيميائية A Withaferine( يوضح التركيم الفراغي لمركم  4الشكل )

(C22H32O6) 
والتي ىي عبارة عن  Sitoindosidesما عزل من النبات العديد من مركبات كُ        

Withanolide  يحتوي جزيئة كموكوز،  وقد حضي ىذا المركب بالكثير من االىتمام نتيجة
في ىذه المركبات مع امتالكيا  Steroلخصائصو العالجية والطبية، وأن لوجود تركيب الستيرو 



كز االنطباق التي تظفي عمييا الفعالية البايولوجية األساسية فقد أصبح من غير العديد من مرا
لى مصادرىا إالممكن صناعتيا وتركيبيا مختبريا بشكل تجاري واقتصادي لذى يتم المجوء 

كبادئ ىرموني ميم في النبات والتي يمكن تحويمو عند   Withanolideالنباتية، ويعمل مركب 
تأثير فسمجي من خالل احتاللو لمواقع مستقبالت غشاء الخمية عندما  لى ىرمون ذاتإالحاجة 

يكون ىناك زيادة في ىرمون معين في النبات وبالتالي ينظم الزيادة اليرمونية ويبطل تأثيره من 
 Sharma(. وقد أشار 2011وآخرون،  Supeخالل شغل المواقع الفعالة في غشاء الخمية )

يحتوي عمى  .Physalis  L جذور وسيقان وأوراق وثمار وأزىار نبات نً لى أإ(  2015وآخرون)
Withanone وWithaferin A وWithanolide A. 

وعمى الرغم من كون نبات األشواجندا من النباتات التي تنمو بشكل طبيعي في بيئتيا اال       
عوامل منيا طول  أن انتاجيا والحصول عمى المركبات الفعالة منيا يكون محدودا نتيجة تأثير

الفترة ما بين الزراعة والحصاد، كذلك استنفاد النبات من بيئتو الطبيعية نتيجة االستعمال الجائر 
مما أدى باالتحاد الدولي لمحفاظ عمى البيئة الى أدراج النبات ضمن القائمة الحمراء لألنواع 

 Supe 2005 ;وآخرون،  Siddique ; ٕٓٓٓوآخرون،  Kavidraالميددة باالنقراض )
(. وفضال عن ىذا وذاك فأن اختالف النسل ليذا النوع النباتي تبعا لممواقع 2006وآخرون، 

الجغرافية المختمفة وتأثيراتيا عمى الصفات الجينية، الذي ينعكس بالنتيجة عمى الخصائص 
، وتفاديا ليذه المشاكل في اإلنتاج، كان التوجو نحو Withanolidesالكيميائية لمركبات 

ستخدام تقنية الزراعة النسيجية كوسيمة نموذجية إلنتاج المركبات الثانوية ذات االىمية الطبية ا
والصيدالنية وذلك ألمكانية عزليا بكميات كبيرة بسرعة وبصورة مستمرة وفي ظروف مسيطر 
عمييا بعيدا عن قيود الظروف البيئية، وعدم تداخميا مع مركبات اخرى، كما يحصل في حال 

صيا من النبات الكامل فضال عن تقميل المساحة الالزمة لمزراعة استخال
(Karuppusamy,2003  وGeorgiev  ,ونظرا النخفاض مستوى ىذا 2003وآخرون .)

المركب الذي يضم أنواع عدة في بعض النباتات لذا فقد بذلت عدة جيود إلنتاجيا في ظل 
اج المركب من خالل استثمار ظروف الزراعة النسيجية، كما بذلت جيود عدة لكشف وانت

 (2002وآخرون،  Sabirمسارات ىذه التقنية  كاستحثاث الكالس وانشاء الخاليا المعمقة )
وبالرغم من ان الدراسات المبكرة اشارت الى عدم أمكانية مزارع الكالس ومزارع الخاليا المعمقة 

( ولكن 1314وآخرون،  Yu) Withanolideمن أنتاج مركب  Withania somniferaلنبات 



في مزارع األفرع  Withanolide Dىناك اثارا لمركب  نً لى أإ( 1331)وآخرون  Rojaاشار 
من تشخيص مركب  Jha (1333)و  Rayوأستطاع  Withania somniferaلنبات 

Withaferin A  في مزارع األفرع. كما وأشار الباحثان ٔ.ٓوتقدير نسبتو البالغة %Ray  و
Jha (2000) ي بحث نشر الحقا عمى نبات فWithania somnifera  الى أن اكبر عدد

المدعم بتركيز  MSفرع/جزء نباتي عمى وسط  ٓ.ٓٔلألفرع المستحثة من القمة النامية كان 
% و ٗٓ.ٓبنسبة  Withaferin Aوأن ىذه المزارع قد تراكم فييا كال من  BA -ٔممغم.لتر 1.0

Withanolide D  وأن زيادة نسبة السكر في وسط ٙٓ.ٓبنسبة %MS  أدى ٗالصمب الى %
وآخرون  Shardaعمى التوالي.  وفي دراسة قام بيا  0.02و  0.16لى زيادة تركيزىا الى إ
بينت أمكانية أنتاج وعزل مركبات  Withania somnifera( عمى نبات 2001)

Withanolides   الكتونات ستيرويدية( التي تضمنت خمس أنواع(Withanone  و
Withaferin A  وWithanolide A  وWithanolide B  وWithanolide E  والتشخيص

حيث عزلت من الكالس والخاليا المعمقة المشتقة من الكالس المستحث من  HPLCبتقنية 
األجزاء النباتية لمقمة النامية لمبادرات واالورق والسيقان تحت الفمقية والجذور والمرستيم القمي 

 BA , Kin ,2,4-D ,NAA ,IAAالمدعم بمنظمات النمو المختمفة   B5و MSعمى وسط 
. 

 Withania( عند حث الجذور الشعيرية لنبات 2003)وآخرون  Mirjaliliكما بين          
somnifera   بواسطة بكترياAgrobacteruim rhizogenes LBA  3402  في أوساط

MS  المعقمة، ان الجذور المحولة وراثيا كانت بنوعين مظيريين االول كان الجذور الشعرية
فييا، والنمط الثاني  Withanolideتراكم مركب  ةالنموذجية والتي امتازت بنموىا السريع وقم

 Withanolideكان متمثال بالجذور الشبيية بالكالس التي امتازت بقابميتيا عمى انتاج مركب 
والتي تمعب دورا في التشكل   Riالمحمولة عمى بالزميد  aux1 geneلى دور إلذي فسر االمر ا

وآخرون  Bandyopadhyayلية ايضًا إشار أالمظيري لمجذور الشبيية بالكالس. وىذا ما 
وراثيا والمستحث من  رةالى خطوط الكالس المحو  TR-DNA( الى ان انتقال قطعة ٕٚٓٓ)

يؤكد  A. rhizogenes A4نتيجة تمقيحيا ببكتريا  W. somniferaالجذور الشعرية عمى نبات 
نتاج مركبات إفي خطوط اشكال الجذور المستحثة ودورىا في  aux1تأثير جين 

Withanolides فقد لوحظ ان النسبة العالية لتراكم مركب ،Withaferin A  ٓسجل.ٗٗ %



بنسبة تراوحت  Withaferin Aوزن جاف في خطوط الجذور الشعرية، في حين تراكم مركب 
 – 0.02 بنسبة تتراوحت بين Withanolide Dوزن جاف و مركب  %0.21 –0.15بين 

 وراثيًا.  رة% وزن جاف في خطوط  الكالس المستحث من الجذور المحو 0.11
 Glycowithanolidesما تحتوي نباتات األشواجندا عمى مركبات كاليكوسيدات تسمى كُ  
ليا تأثير عالجي مناعي ومضاد لألكسدة واالجياد،  (Xو IXو Sitoindosides VII)تشمل 

والتي ليا تأثير  Visamineو Somniferineتشمل  Total alkaloidsوعمى قمويدات كمية 
 Mir)عالجي ألمراض الجياز التنفسي وأمراض القمب الوعائية وتأثيرىا كمنوم وخافظ لمحرارة 

 (.   2012وآخرون، 
 Withania somniferaنبات الوذانيا في  : استحثاث الكالس 0  - 4

يعد نسيو الكالس تجمعا من خاليا برنكيمية غير منتظمة الشكل تتكون عمى مناطق        
الجروح أو القطع في النبات ، ىذا ويمكن استحثاث الكالس من زراعة أجزاء نباتية مختمفة  سواء 
 كانت أوراق  فمقية أو أجزاء من الورقة أو السالمية أو عقدة أو جزء من درنة عمى أوساط زراعية
مزودة بأحد أنواع االوكسينات، ويفضل إدامة مزارع الكالس عن طريق إعادة الزراعة 

Subculture ( كل ثالثة إلى أربعة أسابيعHartmann ، وعادة ما ي2002وآخرون )ىذا  وظف
النسيو في إكثار النباتات بزراعة األنسجة من خالل تمايزه إلى أعضاء بعممية يطمق عمييا نشوء 

وذلك بزراعة ىذا النسيو غير المتخصص عمى أوساط تحتوي  Organogenesisاألعضاء 
عمى االوكسين والسايتوكاينين وعن طريق الموازنة بين اليرمونات الداخمية مع المنظمات 

 (. 2002المضافة خارجيا يتم التحكم في تكوين األفرع والجذور أو كمييما معًا )الحديدي،
وآخرون  Siddiqueاشارت الى أنشاء مزارع الكالس فقد ذكرىنالك العديد من الدراسات        

 Withania somnifera( الى امكانية أستحثاث الكالس من قطعة العقدة لنبات 2004)
. وكانت اعمى نسبة ألستحثاث Kinو BAPو D-2,4المدعم ب  MSوسط  المزروع عمى

 .Kin -ٔممغم.لتر ٓ.ٕو BAP -ٔممغم.لتر ٔ.ٓالحاوي عمى  MS% عمى وسط ٘ٛالكالس 

( عند دراستو أستحثاث الكالس وادامتو من أوراق نبات ٕٛٓٓوآخرون ) Sabirكما بين 
Withania somnifera  عمى وسطMS ( 4.0,  3.0,  2.0,  1.0,  0.5) المدعم بتراكيز

، ان اعمى أستحثاث لمكالس كان -ٔممغم.لتر ٘.ٓبتركيز  Kinمتداخال مع  D-2,4  -ٔممغم.لتر
 -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتركيز  MSجزاء المزروعة عمى وسط من األ

2,4-D ٔممغم.لتر 0.5و- 



Kin وقد أشار .Udayakumar ( الى أمكانية أستحثاث الكالس من زراعة ٖٕٔٓوآخرون )
 MS% عمى وسط ٖ.ٜٛبنسبة بمغت  Withania somniferaالسويقة فوق الفمقية لنبات 

. وأوضح  -ٔممغم.لتر 0.6بتركيز  Kinمتداخال مع   D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٕالمدعم بتركيز 
Adhikan وPant (2013 أستحثاث الكالس من األوراق لنبات )Withania somnifera 
 NAA (0.5  ,1.0  ,1.5  ,2.0)و BAPالمدعم بتراكيز مختمفة من  MSعمى وسط 

 ٘.ٓعم بتركيز المد MSوقد لوحظ أن أفضل أستحثاث لمكالس كان عمى وسط   -ٔممغم.لتر
 -ٔممغم.لتر ٘.ٔو BAP -ٔممغم.لتر

NAA . 

 : انشاء مزارع المعمقات الخموية  2 – 4
يمثل المعمق الخموي مجموعة من الخاليا المتكونة من الكالس اليش، ويفضل الكالس         

 لىإاليش غير المتماسك والسريع النمو في أنشاء مزارع المعمقات الخموية بسبب سيولة تفككو 
نً خاليا مفردة أو كتل صغيرة من الخاليا بواسطة التحريك في الوسط الغذائي السائل، و  النسبة  ا 

العالية من الخاليا المفردة والعدد القميل من التجمعات الخموية تعد أىم ميزات المعمقات الخموية 
. ويجب (Ramawat ,2002)المثالية وىذا يعتمد أساسا عمى البنية اليشة لمكالس ونوع الوسط 

ان توجد ىذه المزرعة الخموية في حالة عشوائية تماما عند زراعتيا في الوسط الغذائي السائل، 
وبغض النظر عن مصدر ىذه الخاليا يؤدي انقساميا الى تكاثرىا وزيادة اعدادىا 

 (. 2004)الجواري،
ود أعداد توفر مزارع المعمقات الخموية نظاما جيدا لدراسة سموك خاليا النبات بسبب وج 

كبيرة من الخاليا المفردة في الوسط الغذائي السائل، اضافة الى أنيا توفر مجاال كبيرا لمتابعة 
(. ويستفاد من ىذه التقانة في  2006،قاسمانقسام الخاليا المفردة وتوسعيا وتخصصيا )رشيد و 

ستثمار لرأس إوأقل نتاج المواد الكيميائية ذات األىمية الطبية والصيدالنية في أقل وقت إزيادة 
وبالتالي أنتاج مركبات  ( Deroles,2014و Davies)ستعمال المفاعالت الحيوية با المال

 Gerolino)االيض الثانوي التي تنتو بتراكيز قميمة بالمقارنة مع نواتو األيض االولي 

نزيمات وكما تعد أنظمة انموذجية لدراسة المسارات األيضية المختمفة ودور اإل ( 2015وآخرون،
 عماليامكانية أستإ(. اضافة الى ٕٕٓٓوآخرون ، Lendevai)والتعبير الجيني في ىذا النظام 

المعزولة من بكتريا  Tiأو  Ri كأنظمة لمتحول الوراثي بتحضينيا مع بالزميدات
Agrobacterium tumefaciens  ستقبال إبما توفره غزارة خالياه المفردة من فرصة كبيرة في



( الى أن المعمقات الخموية 2006) زيدان(. كما أشار المالح و ٜٕٓٓثية) النعمة، المادة الورا
المشتقة من الكالس أنظمة حياتية مناسبة لمحصول عمى النباتات الكاممة وخصوصا في األنواع 

 Aneliaالنباتية التي تبدي صعوبة في تمايز كالسيا في الوسط الزرعي. فقد اشارت دراسة 
امكانية تكوين النباتات من زراعة الخاليا المفردة لمنبات البقولي العمفي  ( الى2000) Trinhو

ساعة من  12نقساميا األول خالل إحيث باشرت الخاليا  Medicago truncatulaالجت 
يوما من الزراعة مكونة كالس أخضر  21 – 14 الزراعة وتكوينيا المستعمرات الخموية خالل

نشاء المعمقات الخموية المشتقة من الكالس المستحث من إلى إ (2004)المون. وأشارت الجواري 
، حيث زرعت ىذه المعمقات بطريقة SHو  MS يفي وسط .Vicia faba Lبادرات الباقالء 

الطمر في الوسط الصمب بييأة قطرات االكار المتعددة أو القطاعات أو بييئة طبقة رقيقة كاممة 
والمضاف الييا الوسط السائل، وأظيرت نتائو زراعة ىذه المعمقات ان طريقة قطرات األكار 

اتيا المزروعة في وسط تفوقت عمى نظير  MSوسط  في( Multiple Drop Arrays)المتعددة 
SH  فقد أمتازت ىذه الطريقة بكفاءتيا ومالءمتيا ألنقسام الخاليا وتكوين المستعمرات الخموية إذ

 %. ٛٙبمغت نسبة تكوين منشآت الكالس 
المدعم بمنظمات النمو نفسيا  SHفي حين أظيرت زراعتيا بالطريقة نفسيا وبوجود وسط       

. وأشارت النتائو ان زراعة %40تكوين منشآت الكالس بمغت وتراكيزىا المماثمة ان نسبة 
المعمقات الخموية بطريقة الطبقة الكاممة لم تشجع كثيرا نشوء منشآت الكالس في كال الوسطين 

MS  وSH  عمى التوالي، في حين  %44%, 60إذ بمغت نسبة تكوين منشآت الكالس فييما
وبمغت  MS ,SHة ضعيفة في كال الوسطين ستجابإأبدت زراعة المعمقات بطريقة القطاعات 

 عمى التوالي.  %23% و 50أعمى نسبة لتكوينيا 
( من أنشاء مزارع المعمقات الخموية من كالس سيقان نبات فول ٕ٘ٓٓوتمكن النعمة )       
و   NAA -ٔممغم.لتر ٓ.ٔالسائل المدعم بإضافة  MSعتماد وسط إب Glycine maxالصويا 

، وأظيرت النتائو ان معدل نمو الخاليا اتخذ نمطا واضحا بالزيادة خالل BA -ٔممغم.لتر ٓ.ٕ
10×  114عمى معدل نمو لمخاليا أفترة نمو المعمق الخموي حيث بم  

خمية/مل في اليوم  ٙ 
% ، ٔٛ – ٚٗالسادس وتراوحت نسبة حيوية خاليا المعمقات الخموية خالل فترة نموىا بين 

 10( ×  134,  114,  122,  101 , 25 , 13,  60)وادت زراعة كثافات 
خمية/مل بطريقة  6

الى نجاحيا وكفائتيا في تشجيع أنقسام الخاليا  (, MDA)الطمر في قطرات االكار المتعددة 



مستعمرة خموية وتطورىا الى بادءات الكالس  2153وتكوين المستعمرات الخموية حيث بمغت 
. وقد نجحت عممة% اعتمادا عمى الكثافة المست 225 – 10التي تفاوتت بنسبة تكوينيا ما بين 

نشاء المعمقات الخموية من الكالس اليش لقطع السيقان تحت الفمقية إ في( ٕٙٓٓ) قاسمرشيد و 
 2.0المدعم بتركيز  MSالمستحث عمى وسط  Helianthus annuusلبادرات زىرة الشمس 

مزارع المعمقات الخموية ان نشاء إ. وأوضحت نتائو NAA -ٔممغم.لتر ٓ.ٔو  BA -ٔممغم.لتر
السائل لسيولة  MSىذا الكالس اليش كان مناسبا جدا لمحصول عمى ىذه المزارع في وسط 

نشاء إ( من ٕٚٓٓ) الزبيديتفككو والحصول عمى كثافات عالية من الخاليا. كما تمكن المالح و 
بات الحمبة عمى مزارع انموذجية لممعمقات الخموية من الكالس اليش المستحث من السيقان لن

 -ٔممغم.لتر ٓ.ٕو NAA -ٔممغم.لتر ٓ.ٔالمدعم بتركيز  MSوسط 
BA  ومن كالس األوراق

،  BA -ٔممغم.لتر ٓ.ٖو NAA -ٔممغم.لتر ٓ.ٔالمدعم بتركيز  MSالمستحث عمى وسط 
سائل واظيرت  B٘متاز بسيولة تفككو عند زراعتو في وسط إوالحظت بأن كالس النوعين 

النتائو زيادة واضحة في كثافة الخاليا بصورة متزامنة مع فترة نمو المزرعة الخموية المشتقة من 
 -ٔممغم.لتر ٓ.ٔو   BA -ٔممغم.لتر ٓ.ٕالمدعم بتراكيز  B5كالس السيقان والنامية في وسط 

NAA  كالس األوراق في األيام االولى، في حين كانت الزيادة في خاليا المزرعة المشتقة من
D-2,4ممغم.لتر 0.2المدعم بتراكيز  B5في وسط 

1-
طيمة مدة نمو  Kin -ٔممغم.لتر 1.5و 

 المزرعة البالغة ستة أيام.
( نجاح إنشاء المعمقات الخموية المشتقة من ٕٛٓٓ) زيدانكما أظيرت نتائو المالح و       

النامية عمى أوساط أستحثاث الكالس  Glycine maxكالس السيقان اليش لنبات فول الصويا 
ذاتيا لكن بحالتيا السائمة. وأتخذت خاليا ىذه المزارع في نموىا نمطا واضح في جميع األوساط 
بالرغم من التباين في تراكيز األضافات من منظمات النمو. وسجمت أعمى كثافة خاليا في ىذه 

-1ممغم.لتر ٓ.ٔو   BA -ٔممغم.لتر 2.0المدعم بتركيز  MSالمزارع في وسط 
 NAA  

وسجمت أدنى كثافة لمخاليا في اليوم السادس من عمر المزرعة، كما اوضحت الدراسة ان إنشاء 
المدعمة بنفس األضافات من أنواع ومستويات منظمات  B5مزارع المعمقات الخموية في أوساط 

قترنا بأنخفاض قل نشاطا في انقسامات خالياىا مأالنمو السابقة قد أتخذت في نموىا نمطا 
الى الوسط  Zeatinكثافتيا في المراحل العمرية المختمفة، واشارت الدراسة أن أضافة الزياتين 

السائل شجع نمو خاليا مزارع المعمقات الخموية بداللة مباشرة الخاليا أنقساميا األول خالل األيام 



 كثافاتأكدت نتائو زراعة إذ  األربعة االولى من زراعتيا بطريقة الطمر بقطرات األكار المتعددة،
 10×  13 مختمفة 

5 
 ,6.3 ×. 10 

5
  ,4.3  ×10 

في من خاليا المعمق الخموي  خمية/مل  5
الى انيا شجعت تكوين اعداد كبيرة من المستعمرات الخموية التي تطور قسم كبير  MSوسط 

بادئة كالس، في حين اظيرت  ٔٛٚ – ٜٖٔمنيا الى بادئات كالس حيث تراوحت اعدادىا بين 
 10×  5.0 نتائو زراعة كثافات مختمفة من المعمقات الخموية   

5
  ,3.2  ×10 

5 
 ,1.2  ×10 

الى انيا شجعت بدرجة اقل تكوين اعداد من المستعمرات الخموية   B5خمية/مل في وسط  ٘
( من إنشاء 2003وتمكن النعمة ) % منيا الى بادئات صغيرة من الكالس.ٓ٘والتي تطورت 

النامي عمى وسط  Dianthus caryophyllusمزارع المعمقات الخموية من كالس أوراق القرنفل 
MS  2,4 -ٔممغم.لتر 0.5السائل المدعم بتراكيز-D   ٔممغم.لتر ٔ.ٓو- BA  وبينت النتائو ،

عم المد MSأن كالس أوراق القرنفل اليش كان مالئما إلنشاء المعمقات الخموية في وسط 
بالتراكيز التي ذكرت ، إذ شجع انقسام الخاليا وباشرت الخاليا المزروعة بإنقساميا األول بعد 

خمية/مل في  ٖ 10×  420أيام من عمر المزرعة، حتى بمغت المزرعة أعمى كثافة ليا  ٖمرور 
وقف اليوم الخامس من زراعتيا أعقبيا ثبات أعداد الخاليا في اليومين السادس والسابع نتيجة ت

 عمميات االنقسام. 
( من إنشاء مزارع انموذجية لممعمقات الخموية المشتقة من كالس ٖٕٔٓوتمكن الميداوي )       

في الوسط  Trigonella foenum-graecumالسيقان تحت الفمقية والعقد الفمقية لنبات الحمبة 
 -ٔممغم.لتر ٓ.ٔو   BA -ٔممغم.لتر ٓ.ٕالمدعم بتراكيز  MSالسائل 

NAA وأدت زراعة ،
في وسط  Multiple Drop Arrays (MDA)األخيرة بطمرىا في قطرات االكار المتعددة 

األستحثاث بحالتو الصمبة الى انقسام خالياىا وتكوينيا المستعمرات الخموية وتطورىا الى منشآت 
اعتيا الكالس ونموىا الى قطع صغيرة الحجم من الكالس ومن ثم تمايزىا الى أفرع عند أعادة زر 

 ٘.ٓبوجود  (Zeatin)من الزياتين  -ٔممغم.لتر ٖ.ٓالصمب مدعما باضافة  MSفي الوسط 
( الى ان زراعة ٖٕٔٓ(. كما اشارت رشيد)NAAمن نفثالين حامض الخميك ) -ٔممغم.لتر
خمية/مل من المعمقات الخموية  ٕ ٓٔ( ×  ٕ.ٗ،  ٛ.ٚ،  ٕ.ٔٔ،  ٓ.ٖٔ،  ٛ.ٜ،  ٘.ٚكثافات )

بطريقة قطرات  .Cucumis melo Lلسيقان تحت الفمقية لنبات البطيخ المشتقة من كالس ا
لى تكوين اعداد من منشآت الكالس. وتمكنت ىذه المنشآت بنجاح تكوين مزارع إاآلكار المتعددة 

  األخضر المائل لالصفرار شبه الهش في بنيته. انموذجية من الكالس ذو المون



 
 
 

 الفصل الثالث  
 مواد العمل وطرائقه

نفذت التجارب في مختبر زراعة الخاليا واألنسجة النباتية / قسم عموم الحياة / كمية        
التربية لمعموم الصرفة / جامعة ديالى، أجريت كافة األختبارات والتجارب في ظروف تعقيم خالية 

، حفظت (Laminar air flow cabinet)من المموثات وبأستخدام كابينة سريان اليواء المعقم 
ْم وفي نظام الضوء والظالم  ٕ ± ٕ٘( بدرجة حرارة Growth roomالعينات في غرفة النمو )

 لوكس . ٕٓٓٓساعة ظالم وشدة اضاءة  ٛساعة ضوء /  ٙٔالمتعاقب 
 : مصدر بذور نبات الوذانيا 0 – 4

تم الحصول عمى بذور نبات الوذانيا من الشركة العامة لمبستنة والغابات التابعة لوزارة 
 الزراعة العراقية.

 : تحضير االوساط الغذائية 6 – 4
( بأذابة كل من مكوناتو )الممحق ٕٜٙٔ، Skoogو  MS (Murashigeحضر وسط 

( إذابة تامة في حجم مناسب من الماء المقطر و أكمل الحجم إلى لتر واحد وأضيف اليو  ٔ
لرقم الييدروجيني ( لتصميب الوسط. وضبط ا.Difco. Labغم من االكار)ٚغم سكروز و ٖٓ
pH  أستخدم ىذا الوسط في حالتو الصمبة في انبات البذور واستحثاث ٓ.ٙ – ٛ.٘بحدود ،

 الكالس وفي حالتو السائمة في إنشاء المعمقات الخموية المشتقة من الكالس.
 : تعقيم البذور والحصول عمى بادرات معقمة4 - 4

لزيادة نسبة  -ٔممغم.لتر ٓٓ٘بتركيز  GAٖساعة في الجبرلين  ٕٗنقعت البذور لمدة  
(، وعقمت سطحيًا بنقع البذور بغمرىا في محمول ٕٗٔٓ، Siddiquiو Niyazانباتيا )

حجم  ٔ% بنسبة ٙ) القاصر في االسواق المحمية ( بتركيز  NaOClىايبوكمورايت الصوديوم 
ر بالماء المعقم دقيقة مع الرج، ومن ثم غسمت البذو  ٘ٔحجم ماء معقم لمدة  ٔمادة معقمة : 

 ٖٕٔٓوآخرون، Udayakumarدقائق / مرة إلزالة اثار المادة المعقمة ) ٘ثالث مرات بمعدل 

( وجففت البذور المعقمة من الماء العالق بيا بوضعيا عمى ورق ترشيح معقم، وزرعت البذور 
الصمب الخالي من منظمات النمو في  MSمل من وسط  ٕٓالمعقمة بوضعيا عمى سطح 



 ٗمل وبمعدل خمس بذور/ قنينة . وحفظت العينات في الظالم لمدة  ٕٓ٘زجاجية حجم  قناني
ساعة  ٛساعة ضوء /  ٙٔأيام، وعند بدأ االنبات نقمت الى نظام الضوء والظالم المتعاقب 

 أسابيع . ٖلوكس لحين بموغيا  ٕٓٓٓظالم وشدة اضاءة 
 : حث األجزاء النباتية لمحصول عمى الكالس 3 – 4

سم/قطعة، ثم  ٓ.ٔأسابيع وبطول  ٖبعد  Hypocotylالسيقان تحت الفمقية فصمت 
 المدعم بتراكيز MSمل من وسط اإلستحثاث  ٕٓمل تحوي  ٓٓٔنقمت الى قنان زجاجية حجم 

متداخال كل منيا  NAAأو  D-ٗ,ٕمن  -ٔممغم.لتر  ٓ.ٖ أو ٓ.ٕ ، ٘.ٔ ، ٓ.ٔ ، ٘.ٓ ،ٓ
مكررات وحفظت العينات بالظروف  ٓٔ. كررت كل معاممة -ٔممغم.لتر ٘.ٓبتركيز  Kinمع 

المشار الييا سابقا وتمت متابعة التغيرات الحاصمة في الجزء النباتي لحين اختفاء شكمو وتكوين 
الكالس. حدد الوزن الطري لمكالس من حساب فرق وزن القناني الزجاجية ومحتوياتيا قبل وبعد 

ابة وشدة االستجابة الستحثاث الكالس باالعتماد عمى ازالة محتوياتيا، وحددت نسبة االستج
، + ، ++ ،  -(  الذي يقسم الكالس نظريا الى عدة مستويات ) ٔالمقياس النظري )جدول 

+++ ( إذ يعطي الكالس القيمة ثم تجمع وتقسم عمى التكرار لمحصول عمى شدة االستجابة 
(.Saritha  ،ٕٕٓٓوآخرون) 

 ي لمكالس( : المقياس النظر  0جدول )
 ما تشير اليو القيمة القيمة النظرية لمكالس

 عدم استجابة -

+ 
استجابة ضعيفة ونشوء الكالس في اطراف 

 القطع
 % ٓ٘استجابة متوسطة تصل الى  ++

+++ 
استجابة عالية تفقد القطع شكميا وتتحول الى 

 قطع كالس بالكامل 
 

 يوما . ٖٓكما تم تسجيل المالحظات عن لون الكالس وقوامو خالل مدة نمو البالغة 
 

 : إنشاء مزارع المعمقات الخموية  0 -4



ستخدم الكالس اليش المشتق من السيقان تحت الفمقية ألنشاء المعمقات الخموية بنقل ن
ل من الوسط م ٓ٘مل تحوي  ٕٓ٘غم تقريبا إلى دوارق زجاجية سعة  ٔقطع الكالس بوزن 

  -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بأفضل تداخل من منظمات النمو ألستحثاث الكالس ) MSالسائل 
ٕ,ٗ-D  +ٓ.٘ ٔممغم.لتر- Kin وحضنت العينات في الحاضنة اليزازة ،)incubator 

Skaking  ساعة  ْٕٗم في ظروف ظالم تام لمدة  ٕٛدورة / دقيقة وبدرجة حرارة  ٓ٘ٔبسرعة
 plan)مايكرومتر   ٙٗالمزرعة المتكونة من منخل دقيق معقم حجم فتحاتو ، يعقبيا امرار 

Genet . Manipulation on Lab. Nott .U.K) لعزل الخاليا المفردة والتخمص من الكتل ،
الخموية المتجمعة، واعيد تعميق ىذه الخاليا في وسط غذائي جديد مدعم بنفس تراكيز منظمات 

بركود واستقرار خاليا المعمق الخموي داخل كابينة الزرع لمدة ساعتين النمو السابقة بعد السماح 
( وأعيدت ٜ٘ٛٔ، Dixonوالتخمص من الوسط السائل بسكبو بعناية دون فقد لمخاليا الراكدة )
 المزرعة الى الحاضنة لغرض نمو المزرعة بالظروف السابقة نفسيا. 

 
 : تقدير كثافات مزارع المعمقات الخموية 2 -4

 ٕٚ،  ٛٗ،  ٕٗمل من مزرعة المعمقات الخموية بعد مضي  ٓ.ٔعينة بحجم  سحبت
ساعة من التحضين فضال عن كثافة االنشاء )المرحمة الصفرية( ووضعت عمى شريحة 

(، لحساب عدد الخاليا وتزايد أعدادىا مع عمر المزرعة (Lab. W. Germanyالييموسايتوميتر
عمق الخموي عند كل مرحمة عمرية وذلك من خالل ونشاط انقساميا وتحديد كثافة مزرعة الم

مل وتقدير العدد الكمي لمخاليا في المزرعة بكامميا وتمت متابعة ىذه  ٔحساب عدد الخاليا في 
 المزارع لمتعرف عمى مسار نموىا .

 
 : زراعة المعمقات الخموية 2–4

العشوائي الكامل  لزراعة المعمقات الخموية بكثافات مختمفة نفذت تجربة بسيطة بالتصميم
وبعشرة مكررات لكل كثافة خموية من الخاليا المعمقة وتم أجراء مقارنة الفروق بين المعامالت 

 ) ٕٙٓٓ، Felipeو Victor) ٘ٓ.ٓوفقا الختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
 .أستخدمت طريقتان لمزراعة كل عمى حدة ىما:

 : طريقة النشر0–2 –4



( مع بعض التحوير  ٜٓٙٔ)  Bergmannالنشر الموصوفة من قبل أستعممت طريقة 
+  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالصمب المدعم بتركيز  MSعمى أطباق بتري حاوية عمى وسط 

مل من مزارع المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان  ٓٔ، إذ سحب  Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ
 ٖٓ.ٕ،  ٓٔٗ×  ٜٚ.ٔ،   ٓٔٗ×  ٕ٘.ٔ،   ٓٔٗ×  ٓ.ٔ( بكثافات  ٘ – ٖتحت الفمقية )فقرة 

مل وزرع بنشره عمى وسط  ٓ.ٔ، وسحب منيا بواسطة ماصة معقمة حجم  ٖخمية / سم ٓٔٗ× 
MS  سم.  ٜالمدعم بالتراكيز اعاله والموزع بشكل طبقة رقيقة في اطباق بتري بالستيكية حجم

مان توزيع المعمق بشكل غطيت االطباق باغطيتيا وحركت بشكل دائري عمى سطح المنضدة لض
ْم  ٕ٘متساوي عمى سطح الوسط ثم سدت بالبارافيمم وحفظت في غرفة النمو بدرجة حرارة 

 وغطيت بورق أبيض لغرض تقميل شدة االضاءة. 
 : طريقة الطمر6–2–4

مل من  ٓٔ( إذ سحب ٜ٘ٛٔ، Dixonأستعممت طريقة الطمر الموصوفة من قبل )
×  ٜٚ.ٔ،   ٓٔٗ×  ٕ٘.ٔ،   ٓٔٗ×  ٓ.ٔت الفمقية بكثافة مزرعة المعمق الخموي لمسيقان تح

دورة / دقيقة  ٓٓٓٔ. رسبت الخاليا بطردىا مركزيا عند سرعة ٖخمية/سم ٓٔٗ×  ٖٓ.ٕ،  ٓٔٗ
 ٓ.ٖالمدعم بتركيز  MSمل من وسط  ٓٔوسحب الراسب من الخاليا ومزج بعناية مع 

%  والمعقم مسبقا ٖوالمصمب باالكار بتركيز   Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ+  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر
ْم. مزج المعمق الخموي  ٘ٗوالمحافظ عميو بحالتو السائمة بوضعو في حمام مائي بدرجة حرارة 

سم بشكل طبقة  ٜوالوسط مزجًا جيدا ثم صب الوسط بعناية في اطباق بتري بالستيكية قطر
لوسط ثم غطيت االطباق بأغطيتيا رقيقة وتركت االطباق في كابينة الزراعة لحين تصمب ا

وسدت بالبارافيمم وغطيت بورق أبيض لغرض تقميل شدة االضاءة وحفظت في غرفة النمو بدرجة 
 ساعة ظالم.  ٛساعة ضوء/  ْٙٔم وبتعاقب ضوئي  ٕ٘حرارة 

 
 : الفحص الدوري لمخاليا ومتابعة تكوين المستعمرات الخموية 1–4

زروعة في األطباق لكل من طريقة النشر وطريقة فحصت خاليا المعمقات الخموية الم
ساعة من زراعتيا بالمجير الضوئي االعتيادي لتحديد بداية دخول الخاليا في  ٕٗالطمر بعد 

انقساميا األول ومتابعة مواصمتيا لإلنقسام حتى تكوين المستعمرات البنوية التي تعطي الحقا 
د المستعمرات الخموية وعدد منشآت الكالس منشآت الكالس وتسجيل جميع البيانات االزمة لعد

 ومتابعتيا حتى تطورىا الى قطع صغيرة من الكالس يمكن مشاىدتيا بالعين المجردة . 



 
 : نقل منشات الكالس وادامتها 9 –4

نقمت قطع الكالس المتكونة من زراعة المعمقات الخموية بالطريقتين )النشر و الطمر( 
مل من  ٕ٘ر حجم حبة العدس ( بواسطة ممقط معقم الى سطح عند بموغيا حجما مناسبا ) بقد

 Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ+  D-ٗ,ٕ  -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتركيز  MSالوسط الغذائي الصمب 
مل لغرض اكثاره، تم تسجيل اعداد القطع التي تم نقميا ومعدالت  ٓٓ٘في قناني زجاجية بحجم 

نمو الكالس بعد شير من الزراعة، وعدد العينات الميتو والصفات الوصفية المشتممة عمى المون 
 والقوامية . 

 : تمايز كالس المعمقات الخموية 01–4
مال اوساط تضمنت تجربة تمايز الكالس المشتق من مزارع المعمقات الخموية أستع

 انتخابية وكما يمي:
  وسطMS  ٔممغم.لتر ٘.ٓالمدعم بتراكيز- ٕ,ٗ-D  +ٓ.ٔ ٔممغم.لتر- BA  . 

   وسطMS  ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتراكيز- ٕ,ٗ-D  +ٓ.٘ ٔممغم.لتر- Kin . 

   وسطMS  ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتراكيز- BA  +ٓ.٘ ٔممغم.لتر- Kin  +ٓ.٘ 
 .GAٖ -ٔممغم.لتر

   وسطMS  ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتراكيز- BA  +ٔ.ٓ ٔممغم.لتر- Kin  +ٓ.٘ 
 .GAٖ -ٔممغم.لتر

 : تقدير محتوا المركبات الستيرويدية في المزارع النسيجية 00–4
 : تحضير العينات0–00–4

 قدرت مستويات الستيرويدات في مستخمص االنسجة التالية: 
+  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖامي عمى وسط الكالس المستحث من السويقة تحت الفمقية الن -أ

 يوما . ٖٓبعمر   Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ
الوسط الغذائي السائل النامية فيو مزارع المعمقات الخموية: إذ تم إنشاء مزارع معمقة من  -ب

ونمت المعمقات الخموية لحين   ٓٔٗ×  ٖٔ.ٜيوما وبكثافة إنشاء بمغت   ٖٓكالس ىش بعمر 
ثم حصدت  ٓٔٗ× ٙٓ.ٓٔوصول المزارع في نموىا إلى مرحمة التوقف عن االنقسام بكثافة  

الخاليا بطردىا مركزيا لغرض ترسيبيا، ثم سحب الوسط الغذائي الخالي من الخاليا والشوائب 
 وتقدير كمياتيا. بعد ترشيحة لمتأكد من افراز الخاليا لممركبات الستيرويدية الى الوسط



 

 : نستخالص وفصل الستيرويدات6–00–4
غم من النسيو الطري لمكالس في النتروجين السائل واخذ المسحوق النيائي  ٔتم سحق 
مل من عينة الوسط الغذائي السائل، واستخمصت كل عينة بالرج باستخدام ٓٔلعينة الكالس و

مل من ميثانول مخفف بالماء المقطر  ٕٓساعة وبدرجة حراة الغرفة في  ٕٗصفيحة ىزازة لمدة 
)حجم:حجم(، رشح المستخمص من خالل إمراره خالل طبقة من ورق الترشيح  ٘ٚ:  ٕ٘بنسبة 

(Whatman No.ٔ لفصل المستخمص عن بقايا العينة، اعيد استخالص الراسب مرتين في )
بعضيا ونقمت  ساعات لكل مرة، ثم جمعت الرواشح مع ٗمل من الميثانول لكل مرة ولمدة  ٕٓ

  Hexaneمل من اليكسان  ٓٙمل وفصمت باستخدام  ٕٓ٘المستخمصات إلى قمع فصل حجم 
مل  ٓٙلمدة خمس دقائق، أىمل اليكسان في حين تم استخالص المستخمص الميثانولي باضافة 

من الكموروفورم، اخذ مستخمص الكموروفورم وركز الى مسحوق جاف بتيار من النتروجين 
مل من الميثانول، ثم رشح المستخمص  ٔممغم من المسحوق واذيب في ٓٔزن السائل. تم و 

    .  HPLCمايكرومل قبل حقن العينات في وحدة الحقن لجياز  ٕ٘بمرشحات حجم 
: التشخيص والتقدير الكمي لمستيرويدات بتقنية كروماتوكرافي السائل عالي األداء 4–00–4

HPLC  
لممركبات السترويدية المستخمصة من العينات المنتخبة أجريت عممية الفصل والتشخيص 

( لما تتميز HPLC( باستعمال جياز كروماتوغرافيا السائل ذي األداء العالي )ٕ-ٔٔ-ٖ)الفقرة
بو ىذه التقنية من كفاءة ودقة عالية في إجراء التقدير الكمي والنوعي لممركبات المراد تشخيصيا 

ا وتحديد تركيز ىذه المركبات بعممية واحدة. قدرت تراكيز من حساب مساحة المنحنيات وارتفاعي
الستيرويدات كميًا بمقارنة مساحة المادة القياسية مع مساحة حزمة النموذج أعتمادا عمى القانون 

 التالي : 

 تركيز النموذج مايكروغرام/مل= 
 مساحة عينة المركم

 عدد مرات التخفيف ×تركيز النموذج القياسي ×
 النموذج القياسيمساحة 

 
 وقد أجريت عممية التشخيص وفق ظروف التشخيص التالية: 
( المـزود بمضـختين تردديـة UFLC SHMADZU Japanنـوع )  HPLCاسـتعمل جيـاز 

بعمـــود فصـــل   C-RٙAومعـــالو البيانـــات نـــوع  Shimadzu SPD-ٔٓ AVP )نـــوع )
column :معدني ذي المواصفات 

 ( .....الطور الثابتgravity column نوع )C-ٔٛ      



      ٓٓٔبابعاد  ×ٗ.ٙ mm ٔ.D  

  مايكرومتر ٖحجم الدقائق 
 (.ٕوأجريت عممية التشخيص وفق الظروف المبينة في )الجدول 

 
 

(: ظروف تشخيص النماذج القياسية مـن السـتيرويدات والمركبـات المفصـولة مـن 6الجدول)
 .ةالعينات المنتخب

 
 
 
  
 
 

Chauraiya) ،ٕٓٓٛ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الظروف
 % حامض الخميك في ماء مزال االيونات:ميثانولٔ.ٓ (v:vالطور المتحرك)

 مل/ دقيقة ٗ.ٔ  سرعة جريان الطور المتحرك
 مايكروليتر ٕٓ حجم العينة المحقونة
 مْ  ٖ٘ درجة حرارة الفصل

(عند الطول ألموجي UVاألشعة فوق البنفسجية ) نوع الكاشف
 نانوميتر ٕٚٚ



 
 
 
 

 الفصل الرابع
  والمناقشة النتائج

نتاج البادرات السميمة   0 – 3  : كفاءة التعقيم السطحي لمبذور وا 
% ٙأظيرت كفاءة التعقيم السطحي لبذور نبات الوذانيا بمحمول القاصر التجاري         

كان مناسبا. وأشارت النتائو الى أن معاممة البذور بيذا  NaOClىايبوكمورايت الصوديوم 
دقيقة كانت ناجحة في  ٘ٔحجم من الماء مدة  ٔحجم منو:  ٔالتركيز من المادة المعقمة بنسبة 

% بداللة إنتاج بادرات سميمة غير ٓٓٔالحصول عمى بذور معقمة إذ بمغت كفاءة التعقيم 
 MSحيا من األنبات عند زراعتيا عمى سطح وسط مموثة. وتمكنت بذور الوذانيا المعقمة سط

الصمب الخالي من منظمات النمو والحصول عمى بادرات وذانيا سميمة معقمة. أستخدمت 
( مصدرا لفصل األجزاء النباتية من السيقان  A ٖالبادرات الناتجة بعمر ثالثة أسابيع )شكل: 

 (  ألستحثاث الكالس منيا.B  ٖ:تحت الفمقية )شكل
 

   
 

( : بادرات ناتجة (A(:إنتاج البادرات المعقمة لنبات الوذانيا مصدرا لألجزاء النباتية  4الشكل )
 نسابيع. 4بعمر   HFMSمن زراعة البذور عمى سطح الوسط 

B)  .(:  قطعة ساق تحت فمقية )المؤشرة بالسهم( المفصولة من بادرة معقمة 
 
 : إستحثاث الكالس 6 – 3



أظيرت النتائو امكانية أستحثاث الكالس من قطع السيقان تحت الفمقية المفصولة من        
 يوما ٖٓبادرات نبات الوذانيا المعقمة، إذ تحولت ىذه األجزاء بكامميا إلى كتمة من الكالس بعد 

( ٗ – ٖمن زراعتيا عمى االوساط الغذائية المدعمة بإضافات منتخبة من منظمات النمو )الفقرة 
(، وقد لوحظ تفوق نمو الكالس عند نموه عمى وسط ٗ، ٖمع تباين في تكوين الكالس )جدول 

MS  ٕلكل من منظم النمو  -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بتركيز,ٗ-D وNAA  ٓمتداخال مع.٘ 
، فضال عن عدم تكون الكالس في معامالت المقارنة المتمثمة بزراعة Kinمن  -ٔممغم.لتر

ة عمى وسط األستحثاث الخالي من منظمات النمو عمى الرغم من تحضينيا السيقان تحت الفمقي
 مدة مساوية لمدة أستحثاث الكالس. 

  Kinالمتداخل مع  D-6,3: إستحثاث الكالس بعد إضافة منظم النمو  0 – 6 – 3
  MS( عن تفوق السيقان تحت الفمقية المزروعة عمى وسط ٖكشفت البيانات )جدول        

المدعم بمنظمات النمو في قابميتيا عمى استحثاث الكالس بالمقارنة مع قريناتيا في معاممة 
فقد  ،D-ٗ,ٕ. إذ تشير النتائو الى سموك االجزاء النباتية عالقة طردية مع زيادة تركيز المقارنة

نمو الكالس وتحقيقو  Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ+  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖ+  MSدعم الوسط 
%، ٓ% مقارنة مع معاممة المقارنة التي بمغت نسبة إستحثاثيا ٓٓٔنسبة أستحثاث بمغت أعمى 

بينما بمغت كل من معامالت  -ٔممغم.لتر ٘.ٓ% في المعاممة ٓ٘وانحدرت نسبة األستحثاث الى 
%. كما تشير النتائو الى األرتفاع ٜٓنسبة أستحثاث  -ٔ( ممغم.لتر ٓ.ٕ،  ٘.ٔ،  ٓ.ٔ) 

غم  ٜٓٛٙ.ٔبم   -ٔممغم.لتر ٓ.ٖلوزن الطري لمكالس المتكون عند معاممة الواضح في معدل ا
تفوق معنويا عمى باقي االوزان الطرية لممعامالت األخرى حيث فقدت القطع شكميا وتحولت الى 

(، في حين بم  أقل  F  ٗقطع كالس بالكامل أتصف بقوامو اليش ولونو االصفر الفاتح)شكل: 
والتي لم تختمف معنويا  -ٔممغم.لتر ٘.ٓغم عند معاممة  ٕٓٛٗ.ٓ معدل لموزن الطري لمكالس

عن معاممة المقارنة الخالية من منظم النمو التي ظيرت عمييا عالمات األسوداد والذبول لتموت 
(، في حين كانت استجابة قطع السيقان تحت  A  ٗفي نياية االسبوع األول من الزراعة)شكل: 

( في القطع التي زرعت  B ٗالفمقية ضعيفة وكان الكالس المستحث عند اطراف القطع )شكل: 
 ٓ.ٕ،  ٘.ٔ،  ٓ.ٔ، اما عن حجم الكالس المستحث عند التراكيز  -ٔممغم.لتر ٘.ٓعمى تركيز 

شكميا وتحولت بالكامل الى قطع من فقد كانت استجابة القطع كبيرًا وفقدت القطع  -ٔممغم.لتر
 (. C-D-E ٗالكالس بحجم حبة الحمص)شكل

 
 
 
 



 
(: تكوين مزارع الكالس المشتق من السيقان تحت الفمقية المفصولة من بادرات 4الجدول)
المدعم بتراكيز  MSالمعقمة ومعدالت نوزانه الطرية في وسط  W. somniferaالوذانيا 

   .-0ممغم.لتر 1.0ز بتركي D  +Kin-6,3مختمفة من 
 

 أوساط اإلستحثاث
ٕ,ٗ-D  +Kin 

-ٔممغم.لتر
 

 اإلستحثاث
)%( 

معدل الوزن الطري 
 )غم/قطعة(

 حجم الكالس

 

ٓ.ٓ ٓ ٓ           C --- 
ٓ.٘ ٘ٓ ٓ.ٕٗٛٓ    C +-- 
ٔ.ٓ ٜٓ ٓ.ٚٗٓٓ    B +++ 
ٔ.٘ ٜٓ ٓ.ٕٛٗٓ    B +++ 
ٕ.ٓ ٜٓ ٓ.ٚٙٛٓ    B +++ 
ٖ.ٓ ٔٓٓ ٔ.ٜٙٛٓ    A +++ 

 قطع كالس/معاممة ٘قطعة نباتية/معاممة عدد المكررات لحساب معدل الوزن الطري  ٓٔعدد المكررات  
  

              
                                      

 



             
                         

 

             
          

 
 D-6,3(: إستحثاث الكالس لنبات الوذانيا بأضافة تراكيز مختمفة لمنظم النمو 3الشكل )

 . -0ممغم.لتر 1.0بتركيز  Kinمتداخال مع 
 
 
 
  Kinالمتداخل مع  NAA: إستحثاث الكالس بأضافة منظم النمو  6 – 6 – 3

المدعم   MS( عن تفوق السيقان تحت الفمقية المزروعة عمى وسط ٗكشفت البيانات )جدول
. إذ بمنظمات النمو في قابميتيا عمى استحثاث الكالس بالمقارنة مع قريناتيا في معاممة المقارنة

 ،NAAسمكت االجزاء النباتية في استجابتيا الستحثاث الكالس عالقة طردية مع زيادة تركيز 
 -ٔممغم.لتر ٓ.ٖ+  MSفقد دعم الوسط 

NAA  +ٓ.٘ ٔممغم.لتر- Kin قو نمو الكالس وتحقي
%،  ٓ% مقارنة مع معاممة المقارنة التي بمغت نسبة أستحثاثيآٓٔأعمى نسبة أستحثاث بمغت 

  MS% في كل من االجزاء النباتية التي زرعت عمى وسط ٓ٘وانحدرت نسبة أستحثاث إلى 
بينما بمغت كل من  Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓ+  -ٔممغم.لترٓ.ٔاو   ٘.ٓالمعاممة  المدعم بتركيز



%. كما تشير النتائو الى ٜٓنسبة أستحثاث  NAAمن   -ٔممغم.لتر  ٓ.ٕ،  ٘.ٔمعامالت 
من  -ٔممغم.لتر ٓ.ٖاألرتفاع الواضح في معدل الوزن الطري لمكالس المتكون عند معاممة بتركيز

NAA   غم تفوق معنويا عمى باقي االوزان الطرية لممعامالت األخرى حيث  ٓٓٗٔ.ٖإذ بم
إلى قطع كالس بالكامل أتصف بقوامو الصمب ولونو االخضر  فقدت القطع شكميا وتحولت

عند المعاممة بتركيز  ٕٕٓٛ.ٓ(، في حين بم  أقل معدل لموزن الطري لمكالس F  ٘الفاتح)شكل:
والتي لم تختمف معنويا عن معاممة المقارنة الخالية من منظم النمو  NAAمن  -ٔممغم.لتر ٓ.ٔ

(، والتي بدورىا لم ٘ A ستجابة غير انتفاخيا )شكل:التي لم تظير عمييا أي من عالمات اال
إذ كانت استجابة قطع  NAAمن  -ٔممغم.لتر ٓ.ٔو  ٘.ٓتختمف ايضا عن المعاممة بتركيز

( اما B -C ٘السيقان تحت الفمقية ضعيفة وكان الكالس المستحث عند اطراف القطع )شكل 
 بنسبةفقد كانت استجابة القطع  -ٔرممغم.لت ٓ.ٕ،  ٘.ٔعن حجم الكالس المستحث عند التراكيز

 (.D -E ٘ولم تفقد القطع شكميا بالكامل )شكل %ٓ٘
 
 

(: تكوين مزارع الكالس المشتق من السيقان تحت الفمقية المفصولة من بادرات 3الجدول)
المدعم بتراكيز  MSالمعقمة ومعدالت نوزانه الطرية في وسط  W. somniferaالوذانيا 

   -0ممغم.لتر 1.0بتركيز  NAA  +Kinمختمفة من 
 أوساط اإلستحثاث

NAA  +Kin 
-ٔممغم.لتر

 

 اإلستحثاث
)%( 

معدل الوزن الطرية 
 حجم الكالس )غم/قطعة(

ٓ.ٓ ٓ ٓ    C          --- 

ٓ.٘ ٘ٓ ٓ.ٖٔٙٓ    C +-- 
ٔ.ٓ ٘ٓ ٓ.ٕٕٛٓ    C +-- 

ٔ.٘ ٜٓ ٓ.ٖٚٗٓ    B ++- 

ٕ.ٓ ٜٓ ٓ.ٙٙٗٓ    B ++- 

ٖ.ٓ ٔٓٓ ٖ.ٔٗٓٓ    A +++ 
 قطع  الكالس/معاممة ٘قطعة نباتية/معاممة عدد المكررات لحساب معدل الوزن الطري ٓٔ  عدد المكررات 
 



                        
                                            

                       
                         

                      
                   

 

 NAA(:إستحثاث الكالس لنبات الوذانيا بعد إضافة تراكيز مختمفة لمنظم النمو 0الشكل)
 .  -0ممغم.لتر 1.0بتركيز  Kinمتداخال مع 

 
 

 : ادامة الكالس المستحث من السيقان تحت الفمقية 4 – 3
تمت ادامة كالس السيقان تحت الفمقية عند ظيور العالمات التي تشير إلى ضرورة ادامتو        

والتي تمثمت بظيور االسمرار عمى عينات الكالس وتشقق الوسط الغذائي وبداية تغير لونو إلى 



أسابيع ونقمت قطع الكالس المشتق من السيقان تحت  ٖاالصفر البني، حيث بمغت مرة كل 
متداخال  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖجديد مدعم بأفضل تركيز لمنظم النمو  MSوسط الفمقية الى 

بسبب أفضمية ىذا التراكيز في نمو الكالس وتشجيعو لنوع الكالس  Kin -ٔممغم.لتر ٘.ٓمع 
 اليش الذي يعد مناسبا جدا في انشاء المعمقات الخموية.

 : المعمقات الخموية النموذجية المستحثة من كالس السيقان تحت الفمقية 3 – 3
 ٘.ٓ+  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالسائل +  MSأكدت النتائو أن وسط األستحثاث        
أظير مالئمتو إلنشاء مزارع المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان تحت  Kin -ٔممغم.لتر

مقات الخموية عمى أعداد كبيرة من الخاليا المفردة  وغياب الكتل الفمقية إذ أحتوت مزارع المع
 ٕٗالخموية . فقد شجع ىذا الوسط عمى نحو واضح نمو خالياىا ومباشرتيا اإلنقسام األول بعد 

 ٗ ٓٔ×  ٓ.ٔساعة من التعميق وزيادة كثافة مزرعة المعمق الخموي قياسا إلى كثافة إنشائيا )

ٖخمية/سم
( إذ بمغت كثافتيا        ٙأنقساماتيا متخذة نمطا تدريجيا في نموىا )شكل(، لتواصل  

                   في اليوم الرابع من إنشائيا.  ٖ( خمية/سمٗ ٓٔ×  ٖٓ.ٕ) 

 
(: منحنى نمو خاليا المعمقات الخموية المشتقة من الكالس الهش لمسيقان تحت 2الشكل)
 الفمقية. 

 
 
موية المشتقة من كالس السيقان تحت الفمقية ونواتجها عند : سموك المعمقات الخ0 – 3

 زراعتها بطريقة النشر 
أظيرت نتائو زراعة كثافات متباينة من المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان        

 -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بإضافة  MS( بوسط  ٔ – ٚ – ٖتحت الفمقية بطريقة النشر )فقرة 
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 (يوم)مدة التحضين 



ٕ,ٗ-D  +ٓ.٘ ٔممغم.لتر- Kin  تباينا في أعداد المستعمرات الخموية المتكونة ونواتجيا من ،
أعمى معدل  ٖخمية/سم ٗ ٓٔ×  ٖٓ.ٕ(. إذ سجمت زراعة الكثافة  ٘منشآت الكالس )الجدول 

مستعمرة/طبق ممثمة أعمى المعدالت المعنوية ألعداد   ٓٓٙ.ٕٚلعدد المستعمرات والبال  
بالمقارنة مع أعدادىا الناتجة من زراعة كثافة اإلنشاء التي بمغت المستعمرات الخموية/طبق 

مستعمرة/طبق، وتفوقت الكثافة العالية معنويا عمى باقي الكثافات وقد أعطت منشآت  ٕ٘ٔ.ٛ
يوم من زراعة الخاليا المعمقة، في حين بم  أعداد منشآت الكالس  ٘ٔبعد  ٛ٘كالس بم  عددىا 

، وفشمت باقي ٖخمية/سم ٗ ٓٔ×  ٜٚ.ٔيا المعمقة عند كثافة يوم من زراعة الخال ٘ٔبعد  ٕٙ
في التطور الى منشآت  ٖخمية/سم ٗ ٓٔ×  ٕ٘.ٔالمستعمرات الخموية في كثافة االنشاء وكثافة 

الكالس. وتشير فحوصات المجير الضوئي أًن خاليا المعمقات المزروعة باشرت بأنقساميا األول 
( وأستمرت أنقساماتيا المتعاقبة بصورة نمطية A ٚ)شكل:  ساعة مكونة الخمية البنوية ٛٗبعد 

يوما،  ٓٔ( بعدB ٚمنتجة المستعمرات الخموية المؤلفة من أعداد كبيرة من الخاليا )شكل: 
وتطورىا الحقا الى منشآت الكالس التي ظيرت بييئة قطع نسيجية دقيقة بيضاء المون صغيرة 

 يوما.  ٕٓ - ٘ٔ( بعد C ٚ)شكل: الحجم ترى بالعين المجردة عمى سطح الوسط 
 

(: تكوين منشات الكالس من زراعة كثافات متباينة من المعمقات الخموية المشتقة 0الجدول)
الصمم  MSفي وسط  W. somniferaمن كالس قطع السيقان تحت الفمقية لنبات الوذانيا 

 بطريقة النشر.  Kin -0ممغم.لتر D  +1.0-6,3 -0ممغم.لتر 4.1المدعم بإضافة 

 الكثافة المزروعة
 (ٖخمية/سم ٓٔٗ)×

معدالت أعداد المستعمرات  
 الخموية/طبق

 أعداد منشآت الكالس

 ٓ C         ٕ٘ٔ.ٛ )كثافة األنشاء(     ٓ.ٔ

ٔ.ٕ٘ ٕٔ.ٜٓٓ      CB ٓ 

ٔ.ٜٚ ٔٙ.٘ٓٓ       B ٕٙ 
ٕ.ٖٓ ٕٚ.ٙٓٓ       A ٘ٛ 

 مكرر ٓٔعدد المكررات/معاممة    
 



                        
 

                               
 

(: زراعة المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان تحت الفمقية لنبات الوذانيا 2الشكل )
ساعة لمخاليا  31( : الخاليا البنوية الناتجة من االنقسام األول بعد (Aبطريقة النشر.  

( Kin -0ممغم.لتر D +1.0-6,3 -0ممغم.لتر MS  +4.1المعمقة المزروعة في وسط )
 (. 31xبطريقة النشر )قوة تكبير 

B) ( : المستعمرة الخموية الناتجة من االنقسامات المتعاقبة لمخاليا البنوية )في الشكل(A  
 (. 31xيوم )قوة تكبير  01بطريقة النشر بعد 

C) يوم. 61( : منشات الكالس بعد 
 
الخموية المشتقة من كالس السيقان تحت الفمقية ونواتجها عند : سموك المعمقات 2 – 3

 زراعتها بطريقة الطمر
أظيرت نتائو زراعة كثافات متباينة من المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان        

 -ٔممغم.لتر ٓ.ٖالمدعم بإضافة  MS( بوسط  ٕ – ٚ – ٖتحت الفمقية بطريقة الطمر ) فقرة 
ٕ,ٗ-D  +ٓ.٘ ٔمغم.لترم- Kin  تباينا في أعداد المستعمرات الخموية المتكونة ونواتجيا من ،

(. واظيرت نشوء المستعمرات الخموية عالقة طردية مع كثافة ٙمنشآت الكالس )الجدول 
أعمى المعدالت ألعداد المستعمرات   ٖخمية/سم ٗ ٓٔ×  ٖٓ.ٕالزراعة، إذ سجمت زراعة الكثافة 



مستعمرة/طبق بالمقارنة مع أعدادىا الناتجة من زراعة كثافة اإلنشاء  ٓٓٗ.ٕٔالخموية بمغت 
مستعمرة/طبق، وتفوقت معنويا عمى باقي الكثافات وقد أعطت منشآت  ٓٓٗ.ٓٔالتي بمغت 

يوم من زراعة الخاليا المعمقة. في حين لم تتطور المستعمرات  ٕ٘بعد  ٙكالس بم  عددىا 
ت الكالس. وتشير فحوصات المجير الضوئي أن خاليا الخموية في باقي الكثافات الى منشآ

( A ٛساعة مكونة الخمية البنوية )شكل  ٕٚالمعمقات المزروعة باشرت بإنقساميا األول بعد 
وأستمرت إنقساماتيا المتعاقبة بصورة نمطية منتجة المستعمرات الخموية المؤلفة من أعداد كبيرة 

ر بعضيا الحقا إلى منشآت الكالس التي ظيرت يوما، وتطو  ٘ٔ( بعد B ٛمن الخاليا )شكل 
 ٕ٘( بعد C ٛبييئة قطع نسيجية دقيقة صفراء المون صغيرة الحجم عمى سطح الوسط ) شكل

 يوما.
 

(: تكوين منشات الكالس من زراعة كثافات متباينة من المعمقات الخموية المشتقة 2الجدول)
الصمم  MSفي وسط  W. somniferaمن كالس قطع السيقان تحت الفمقية لنبات الوذانيا 

 بطريقة الطمر. Kin -0ممغم.لتر D  +1.0-6,3 -0ممغم.لتر 4.1المدعم بإضافة 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

           
 مكرر ٓٔعدد المكررات/معاممة  

 
 
 
 

 ٗ ٓٔ)×الكثافةالمزروعة 

 ( ٖخمية/سم
معدالت أعداد المستعمرات 

 الخموية/طبق
 أعداد منشآت الكالس

 ٓ C   ٓٓٗ.ٓٔ )كثافة اإلنشاء( ٓ.ٔ

ٔ.ٕ٘ ٕٔ.ٓٓٓ   C ٓ 

ٔ.ٜٚ B    ٔٙ.ٔٔٔ ٓ 

ٕ.ٖٓ ٕٔ.ٗٓٓ   A ٙ 



                   
 

                              

                                        
 

(: زراعة المعمقات الخموية المشتقة من كالس السيقان تحت الفمقية لنبات الوذانيا 1الشكل )
ساعة لمخاليا  26( : الخاليا البنوية الناتجة من األنقسام األول بعد (Aبطريقة الطمر. 

(  Kin -0ممغم.لتر D +1.0-6,3 -0ممغم.لتر MS  +4.1المعمقة المزروعة في وسط )
 (. 31xبطريقة الطمر )قوة تكبير 

B) ( : المستعمرة الخموية الناتجة من االنقسامات المتعاقبة لمخاليا البنوية )في الشكل(A  
 (. 31xيوم )قوة تكبير  00بطريقة الطمر بعد 

C) يوم. 60( : منشات الكالس بعد 
 

 : األدامة الدورية لمنشات الكالس 2 – 3
امتاز الكالس الناتو من زراعة المعمقات الخموية  بكل من طريقتي النشر والطمر بقوامو        

اليش ولونو االصفر المائل الى البني الفاتح، وأدى أستمرار األدامة الدورية لمنشآت الكالس 
زانيا إذ بم  المتكونة من زراعة المعمقات الخموية لمسيقان تحت الفمقية بكال الطريقتين الى زيادة أو 

غم بعد شير من الزراعة إذ التقطت ىذه القطع الصغيرة عند بموغيا حجم  ٕٜ٘.٘معدل وزنو 
( لتستمر في  ٜ – ٖمل من نفس الوسط في وعاء زجاجي )الفقرة  ٕٓحبة العدس ونقمت إلى 

 نموىا مكونة مزارع الكالس. واتصف الكالس المشتق من زراعة منشآت الكالس المتكونة بتباين



الموانو فمنو ما كان ذا لون ابيض حبيبي ومنو ما كان لونو أخضر غامق حبيبي صمب ولبعضو 
( وأظيرت نتائو اختبار أنواع متعددة من أوساط التمايز )الفقرة ٜلون اخضر فاتح صمب )شكل 

 ( لمتغمب عمى عقبة تمايزه عدم نجاحيا في تمايزه.  ٓٔ – ٖ
 

                                

                     
 

                 
 

(: الكالس المشتق من زراعة منشات الكالس لنبات الوذانيا بعد ثالثين يوما من 9الشكل )
 نعادة الزراعة.

(A.منشأ كالس بعد اعادة زراعتها : ) 
(B) .كالس ذو لون ابيض حبيبي : 
C).كالس ذو لون نخضر غامق صمم : ) 

(D) .كالس ذو لون نخضر فاتح حبيبي : 
 
 
في  W. somnifera: التشخيص والتقدير الكمي لمركبات الوذانواليدات لنبات  1 – 3

 الكالس المشتق من السيقان تحت الفمقية والوسط الغذائي لمزارع المعمق الخموي



عبرت المنحنيات الناتجة من حقن العينات المختمفة في كروماتوكرافيا السائل عالي          
بداللة مقارنة زمن األحتباس المسجل لكل منيا مع  Withanolidesاألداء احتوائيا ستيرويدات 
 زمن احتباس العينة القياسية.

الوسط الغذائي لمزارع المعمقات ( احتواء كال من مزارع الكالس و  ٚأظيرت النتائو)جدول        
بداللة زمن احتباس المركب والبال   hydroxywithanolides-ٕٚ,ٔالخموية عمى مركب 

دقيقة، ٛٗ.ٔدقيقة والذي يقترب من زمن احتباس المركب في العينة القياسية والبال   ٖٗ.ٔ
ت الخموية منو فقد وسجل المركب اعمى القيم لمحتواه في انسجة الكالس والوسط الغذائي لممعمقا

مايكروغرام/مل عمى التوالي بالمقارنة مع  ٕٙ.ٚٔوٙٓ.ٛ٘ بمغت قيمو 
-ٚٔ,ٕاالخرى التي تم الكشف عنيا. وشخص مركب Withanolidesمركبات

hydroxywithanolides A    دقيقة  ٕٙ.ٕاعتمادًا عمى زمن احتباسو المسجل والبال
دقيقة، وبم  محتواه في  ٛ٘.ٕلقياسية والبال  بالمقارنة مع زمن احتباس المركب في العينة ا
مايكروغرام/مل عمى التوالي.  ٛ٘.ٗو ٙٓ.ٖٔ انسجة الكالس والوسط الغذائي لممعمقات الخموية  

في انسجة الكالس فقط ولم يظير لو  hydroxy ٕٚ deoxy withaferin-ٚٔوشخص مركب 
دقيقة وبالمقارنة  ٘ٛ.ٖاي اثر في الوسط الغذائي لممعمقات الخموية بداللة زمن احتباسو البال  

دقيقة، وبمغت محتواه في انسجة الكالس ٛٚ.ٖ مع زمن احتباسو في العينة القياسية والبال  
بداللة  Withanolide D مايكروغرام/مل. واشارت نتائو التشخيص وجود مركب ٖٕ.ٔٔ

مقاربة زمن احتباس المركب في العينات المقاسة مع العينة القياسية، وبم  كميتو في انسجة 
مايكروغرام/مل عمى التوالي. في حين بم  محتوى  ٖٚ.ٖو ٜٗ.ٖٔالكالس والوسط الغذائي قيم 

الي من مركب مايكروغرام/مل عمى التو  ٜٕ.ٖو  ٚ٘ٓ.ٗٔانسجة الكالس والوسط الغذائي قيم 
ٕٚ-hydroxy withanolide D واقترب زمن احتباس مركب .Withanolide A   والبال

دقيقة معمنًا وجوده في  ٙ٘.ٛدقيقة من زمن احتباس المركب في العينة القياسية والبال   ٓٔ.ٛ
مايكروغرام/مل عمى التوالي.  ٕٛ.ٗو   ٗٛ.ٖٓانسجة الكالس والوسط الغذائي فقد بمغت كميتة 

في العينات المدروسة بداللة زمن احتباسو المسجل بالمقارنة    Withanoneر وجود مركب وظي
بالعينة القياسية، وبم  محتوى انسجة الكالس والوسط الغذائي لممعمقات الخموية منو قيم بمغت 

 مايكروغرام/مل عمى التوالي.  ٜٚ.ٓو ٜٖ.ٖٕ
في مزارع  Withanolidesوعموما اظيرت النتائو حقيقة امكانية انتاج مركبات  

االنسجة في الدراسة الحالية )انسجة الكالس والوسط الغذائي السائل لممعمقات الخموية( وىذا يفتح 
الباب إلى امكانية اعتماد مزارع االنسجة كمصدر دائم لمحصول عمى ىذه المركبات الميمة، كما 

عمى  Withanolidesركبات اشارت نتائو التشخيص الى تفوق مزارع الكالس في محتواىا من م
نظيراتيا في الوسط الغذائي لممعمقات الخموية، ومن النتائو الميمة التي تم التوصل الييا في ىذه 



الدراسة ىي قابمية الخاليا عمى افراز ىذه المركبات الى الوسط الغذائي، والتي يمكن ان تعتمد 
 كأساس إلنتاج ىذه المركبات في المفاعالت الحيوية.   

 



 

في كالس السيقان تحت الفمقية والوسط الغذائي السائل لمزارع المعمقات الخموية لنبات                 Withanolides(: المحتوا الكمي لمركبات 2جدول)
W. Somnifera. 

 

 نوع المركم
زمن احتباس المركم 
 في العينة القياسية

 )دقيقة(

في مزارع  النسيجية زمن احتباس المركم 
 )دقيقة(

المحتوا الكمي لممركم في المزارع 
 النسيجية)مايكروغرام/مل(

الوسط الغذائي لممعمق  مزارع الكالس
الوسط الغذائي لممعمق  مزارع الكالس الخموي

 الخموي
0,62-hydroxywithanolides ٔ.ٗٛ ٔ.ٖٗ ٔ.ٖٗ ٘ٛ.ٓٙ ٔٚ.ٕٙ 

6,02-hydroxywithanolides A ٕ.٘ٛ ٕ.ٕٙ ٕ.ٕٙ ٖٔ.ٓٙ ٗ.٘ٛ 

02-hydroxy 62 deoxy 

withaferin 
ٖ.ٚٛ ٖ.ٛ٘ - ٔٔ.ٕٖ - 

Withanolide D   ٘.ٕٖ ٘.ٛ٘ ٘.ٛ٘ ٖٔ.ٜٗ ٖ.ٖٚ 

62-hydroxy withanolide D ٚ.ٖٙ ٚ.ٓٔ ٚ.ٓٔ ٔٗ.ٓ٘ٚ ٖ.ٕٜ 

Withanolide A ٛ.٘ٙ ٛ.ٔٓ ٛ.ٔٓ ٖٓ.ٛٗ ٗ.ٕٛ 

Withanone   ٜ.ٜٙ ٜ.ٓٔ ٜ.ٓٔ ٕٖ.ٖٜ ٓ.ٜٚ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( C)  ( لمزارع الكالسBلمعينة القياسية )Withanolides  (A )(: منحنيات مركبات 01الشكل)
 . HPLCبواسطة تقنية   لمزارع المعمقات الخموية  السائل الوسط الغذائي

A 

B C
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 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات     

 توصل البحث إلى جممة من االستنتاجات ىي:       

  الدراسة من استحثاث الكالس من السيقان تحت الفمقية وادامة نمو ىذه المزارع.تمكنت 

  المشتقة من كالس السيقان تحت الفمقية في نجحت الدراسة بأنشاء مزارع المعمقات الخموية
-ٔممغم.لتر ٘.ٓبتركيز  Kinمتداخال مع  D-ٗ,ٕ -ٔممغم.لتر ٓ.ٖبتركيز  المدعم MSوسط 

. 

  طريقة النشر لزراعة المعمقات الخموية في الحصول عمى اكبر عدد اظيرت الدراسة افضمية
 من منشآت الكالس بالمقارنة بطريق الزراعة بالطمر.

  برىنت الدراسة عمى قابمية خاليا الكالس المشتق من السيقان تحت الفمقية وخاليا المعمق
 الى الوسط الغذائي.  Withanolidesالخموي عمى انتاج وافراز مركبات 

 
 التوصيات       

 يوصي البحث باآلتي:  

  دراسة اجزاء نباتية اخرى ومنظمات نمو اخرى في استحثاث الكالس، والكشف عن مستويات
  المركبات الفعالة فييا.

 .دراسة طرق اخرى لزراعة المعمقات الخموية وبكثافات زراعة اخرى     

  ع النباتي باالستفادة من تأثيرات ىذا النو  كالس ايجاد مسارات اخرى لمتغمب عمى مشكمة تمايز
 بعض العوامل الفيزيائية.

  مركبات ايض ثانوية فعالة اخرى في النباتالكشف عن. 

  لمركبات انتخاب خطوط خموية كفوءة منتجةWithanolides  وتطويعيا لمنظومات
 . لمبدء بإنتاجيا تجارياً  المخمرات والمفاعالت الحيوية
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Summary 

       This study was conducted in the laboratory of  the  plant tissue culture in 

the Department of Biology at the college of Education of pure sciences, 

Universtiy of  Diyala, during the period from October 2015 until May 2016. 

The aim of the  project was to study the induction of callus derived from the 

hypocotyl stems of the plant Withania somnifera L. which has the 

pharmaceutical importance, the callus was grown on  Murashage and Skoog 

(MS) medium supplimented  with different concentrations of 2,4-Dichloro 

phenoxy acetic acid (2,4-D) and Naphthalene Acetic Acid (NAA) intertwined 

with Kinetin (Kin)  and then to get cell suspension derived from frible callus 

and sub cultured then by both plating and array, then estimate steroids in 

callus derived from hypocotyle and in the culture medium of cellular 

suspension, the obtained results indicate : 

1- Higher induction of callus derived from hypocotyle stems reached 1004 

when treated with  3.0 mg.L
-1

 2,4-D and NAA interpentrated with 0.5 

mg.L
-1

 Kin compared with the comparison treatment which was  04 of 

callus induction, the highest wet weight of callus were 1.3620 using 2,4-D  

and 3.1400 g in the presence of NAA. The induced callus using 2,4-D 

characterised by its frible texture. However, the  texture was compact by 

the presence of NAA. 

2-The study was successful in establishing  of fine cell suspensions from the 

delicate callus derived from the hypocotyl stems grown on MS liquid 

medium enriched with 3.0 mgL
-1

 2,4-D + 0.5 mgL
-1

 Kin, then cultured at 

different densities by using plating and array method on induction medium  

in its compact form, which led to cells division and to cell colonies 

formation that developed to small cellular masses of callus.  

3- Culture method by plating  exceeded  the array method when cultureing 

different densities of cell suspension, by the numbers of cellular colonies 

and the number of callus masses derived from them. The number of cellular 

colonies was 21.600 colony/dish at the culture density of 2.03 *10
4
 

cell/cm
3
 compared with the initiation density of                                                     

2.125 colony/dish using plating method, whereas, the number of colonies 

by array method was 21.400 colony/dish. The number of the formed 

cellular masses was significantly higher than the rest of densities and give 

callus fixtures whose number was 52 fixture  after 20 days of culturing the 



 

cell suspension using plating method, and giving 6 callus primordial after 

25 days of culturing on cell suspension when array method was used. 

4- Detection data of the levels of steroids Withanolides showed that the in 

tissue cultures of callus and culture media of cellular suspension showed 

their presence in these  cultures in terms of readings using High 

preformance Liquid chromatography by comparison with standard samples. 

Overall, the concentrations of steroids compounds Withanolides in each of 

callus culturs and in culture media of cellular suspension were 11.23 – 

52.06 and 0.13-11.62 microgram/ml respectively. In general the results 

showed that the possibility of production Withanolides compounds in 

Tissue cultures and thus the possibility of adoption Tissue cultures as a 

constant and lasting and pure source of these important compounds. One of 

the important result that has been achieved in this study was the ability of 

cells to secrete these compounds to the culture media, which can adopt as 

abasis for the production of these compounds in the bioreactors.   
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