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 -۲استادیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -۳دانشیار گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
۳

چکیده

اســتویا ( )Stevia rebaudiana Bertoniگیاهــی چندســاله اســت کــه بــه دلیــل وجــود شــیرین کنندههــای طبیعــی دیترپنهــا کــه حــدود  4-20درصــد مــاده خشــک
برگهــای ایــن گیــاه را تشــکیل میدهــد ،شــهرت پیــدا کــرده اســت .از آنجــا کــه توليــد اســتویا ازطريقبــذر ،نشاكاري،قلمه،كشتبافتانجامميشــود ،بنابرایــن در پژوهــش حــارض
بــه طــور خــاص بــه مقایســه ترکیبــات ایــن گیــاه در رشایــط مختلــف رشــدی شــامل رشایــط طبیعــی و کشــت بافــت بــا اســتفاده از عصــاره و اســانس گیــاه پرداختــه شــد.
نتایــج نشــان داد کــه از بیــن  55ترکیــب شناســایی شــده در عصــاره حاصــل از کشــت بافــت ،عــاوه بــر  16ترکیــب مشــرک 39 ،ترکیــب آن رصفــا در رشایــط کشــت بافــت
مشــاهده شــد کــه در عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن  70ترکیــب شناســایی شــده در عصــاره گیــاه حاصــل از کشــت
طبیعــی ،تعــداد  54ترکیــب شــیمیایی از آن در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود .نتایــج آزمایــش
ترکیبــات شــیمیایی اســانس نشــان داد کــه تعــداد هشــت ترکیــب مشــرک در بیــن منونههــای اســتویای کشــت بافتــی و طبیعــی وجــود داشــت .بنابرایــن از بیــن  41ترکیــب
شــیمیایی شناســایی شــده در اســانس اســتویای حاصــل از کشــت بافــت ،تعــداد  33ترکیــب آن فقــط در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده شــد و در اســانس حاصــل از گیــاه
رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن  164ترکیــب شناســایی شــده در اســانس گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در محیــط کشــت طبیعــی ،تعــداد 156
ترکیــب شــیمیایی از آن در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود.
واژہ های کلیدی :استویا ،ترکیبات شیمیایی،کشت درون شیشهای ،گاز کروماتوگرافی

مقدمه

همچنیــن در ســالهای اخیــر اســتفاده از عصــاره هــای گیاهــی بــرای مقابلــه
عفونتهــای میکروبــی و انگلــی بســیار مــورد توجــه محققــان ق ـرار گرفتــه اســت.
عصارههــای اســتخراجی گیاهــان و ترکیبــات فیتوشــیمیایی حاصــل از آنهــا دارای
خــواص ضــد میکروبــی و توانایــی درمــان بیامریهــا را دارد .تحقیقــات نشــان داده
کــه عصــاره اســتخراج شــده از اســتویا توانایــی جلوگیــری از رشــد و منــو بســیاری از
باکرتیهــا و ارگانیســمها را دارد (.)Tadhani and Subhash, 2007
عصــاره اســتویا دارای خــواص آنتــی اکســیدانی ،ضــد میکروبــی و ضــد
قارچی،ضدالتهابــی وضدویروســی میباشــد .اســتویا توانایــی مامنعــت از رشــد
و تکثیــر باکرتیهــا و ســایر میکروارگانیســمهای بیــار یزا را داراســت .ایــن امــر
حداقــل از دو جهــت دارای اهمیــت اســت .یکــی اینکــه مــرف کننــدگان ایــن
محصــول کمــر بــه رسماخوردگــی دچــار مــی شــوند و دیگــری ایــن کــه از ایــن گیــاه
میتــوان در تولیــد دهــان شــویهها و خمیــر دندانهــا اســتفاده منــود .اســتویا
میتوانــد تعــداد باکرتیهــای بیامر یزایــی هــم چــون باســیلوس رسئــوس (Bacillus
 ،)cereusکلبســیا پنومنیــا()Klebsiella pneumoniaو ســودوموناس آنروژینــوزا
( ،)Pseudomonas aeruginosaکــه از عوامــل مهــم بیامریهــای قابــل انتقــال از
غــذا هســتند را کاهــش دهــد (.)Puri and Shrma,2011et al,2003;Kedik
کروماتوگرافــی گازی یکــی از روش هــای فیزیکــی بـرای جــدا کــردن و خالــص ســازی
مخلــوط هــای پیچیــده اســت .جداســازی در گاز کروماتوگرافــی بــر اســاس پخــش
انتخابــی اجـزای مختلــف منونــه در بیــن دو فــاز انجــام مــی شــود .یکــی از ایــن فازها،
فــاز ســاکن و دیگــری فــاز متحــرک اســت .روش مذکــور اولیــن بــار توســط دانشــمند

بــا توجــه بــه رونــد صعــودی رشــد جمعیــت بــه ویــژہ در جوامــع در حــال توســعه،
کاهــش رسانــه بهداشــت و افزایــش مبتالیــان بــه بیامریهایــی نظیــر دیابــت و چاقــی
بــه عللــی همچــون زندگــی کــم تحــرک شهرنشــینی و تغییــر الگوهــای تغذی ـهای،
انتظــار م ـیرود کــه در ســالهای آتــی تقاضــا جهــت شــیرین کنندههــای قــوی ،بــه
خصــوص شــیرین کنندههــای طبیعــی هامننــد اســتویا در رسارس جهــان افزایــش قابــل
توجهــی پیــدا کنــد .بــا ایــن حــال ،گنجانــدن ایــن گونههــا در سیســتمهای تولیــد
کشــاورزی ،بســتگی بــه شــناخت کامــل خصوصیــات گیــاه و پتانســیل زراعــی آن دارد
(آذرپــور و همــکاران.)1392 ،
اســتویا ( )Stevia rebaudiana Bertoniگیاهــی چندســاله اســت کــه بــه دلیــل وجود
شــیرین کنندههــای طبیعــی دیترپنهــا کــه حــدود  4-20درصــد مــاده خشــک
برگهــای ایــن گیــاه را تشــکیل میدهــد ،شــهرت پیــدا کــرده اســت .عصــاره حاصــل
از برگهــای اســتویا ،کــه حــاوی گلیکوزیدهــای عمــده اســتویوزید ،ربادیوزیــد
 Aو ایزواســتویول میباشــد ،عــاوه بــر خاصیــت شــیرین کنندگــی ،دارای خــواص
درمانــی بســیاری ماننــد کاهــش دهنــده قنــد خــون ،کاهشدهنــده فشــار خــون،
ضــد التهــاب ،ضــد تومــور ،ضــد اســهال ،ادرارآور و تنظیــم کننــده سیســتم ایمنــی
بــدن میباشــد (.)Lemus-Mondaca et al., 2012
علیرغــم اینکــه اســتویا بــذر تولیــد میکنــد ،امــا قــوه نامیــه بذرهــا بســیار پاییــن
بــوده و تنهــا درصــد خیلــی کمــی از آنهــا ســبز میشــوند .بــه همیــن دلیــل
روشهــای تکثیــر غیــر جنســی ،کارایــی بیشــری نســبت بــه ازدیــاد از طریــق بــذر
دارنــد و در کشــور مــا نیــز روش کشــت بافــت موفقتــر از ســایر روشهــای تکثیــر
* نویسنده مسئولmehromizan58@yahoo.com :
بــوده اســت (آذرپــور و همــکاران.)1392 ،
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روســی Mikhail Tswettبـرای جداســازی کلروفیــل بــه کار بــرده شــد .ایــن روش بــر زیســت فنــاوری طربســتان و گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط مزرعــه را نیــز از مزرعــه
اســاس جــذب ســطحی ( )Adsorptionو یــا تقســیم ( )Partitionمنونــه بیــن دو فــاز پژوهشــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری کــه در رشایــط طبیعــی
ســاکن و متحــرک مــی باشــد (کوچــک پــور.)1391 ،
رشــد منــوده تهیــه شــد (شــکلهای  1و .)2
قطعــات
طریــق
از
اســتویا
گیــاه
پژوهشــگران در مطالعــهای بــه ریــز ازدیــادی
اندامهــای هوایــی گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در هــر دو رشایــط بــه طــور جداگانــه
گــره بــرگدار ســاقه در محیــط کشــت موراشــی و اســکوگ ( )1962تحــت تیــار جمــعآوری شــد و در زمــان مناســب و در تاریکــی در محیــط خشــک بــا دمــای
غلظتهــای مختلــف هورمونهــای  – 6بنزیــل آمینــو پوریــن ،کینتیــن ،اینــدول مناســب خشــک گردیــد .اســانس منونــه هــای گیاهــی توســط دســتگاه کلونجــر و
اســتیک اســید ،نفتالیــن اســتیک اســید و اینــدول بوتیریــک اســید پرداختنــد .نتایــج بــه روش تقطیــر بــا آب اســتخراج شــد .ســپس ترکیبــات تشــکیل دهنــده اســانس
حاصــل از اندازهگیــری ترکیــب تقریبــی محتــوای کربوهیدراتهــا و پروتئیــن در ایــن گیاهــان توســط گاز کروماتوگرافــی متصــل بــه طیــف ســنجی جرمــی ()GC-MS
عصــاره برگهــای گیاهــان مــادری بــه دســت آمــده از مزرعــه و گیاهــان تکثیــر شــده مــورد شناســایی و مقایســه ق ـرار گرفــت .بــه همیــن منظــور 25 ،گــرم از منونههــای
از طریــق ریــز ازدیــادی درون شیش ـهای نشــان داد کــه تفــاوت چندانــی بیــن آنهــا خشــک شــده آســیاب شــد (آســیاب کــردن بــه دلیــل ف ـرار بــود برخــی ترکیبــات بــا
وجــود نــدارد و تقریب ـاً از ایــن لحــاظ مشــابه یکدیگــر بودنــد ( .)Rafiqet al., 2007فاصلــه کمــی از زمــان اســانسگیری صــورت گرفــت) .ســپس اســانس گیاهــان توســط
در پژوهشــی دیگــر گیاهــان بــه دســت آمــده از روشهــای مختلــف تکثیــر همچــون دســتگاه کلونجــر بــا حـرارت  100درجــه بــه مــدت  4ســاعت و بــه روش تقطیــر بــا
بــذر ،قلمــه و کشــت بافــت نــوک ســاقه را بــا یکدیگــر مقایســه شــدند و محققــان آب اســتخراج شــد و اســانس حاصلــه بــا ســولفات ســدیم رطوبتزدایــی شــد .ب ـرای
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عملکــرد ترکیبــات شــیرین کننــده موجــود در بافــت تهیــه عصــاره نیــز  10گــرم از منونههــای گیاهــی پــودر شــده را بــا  50میلیلیــر
برگهــای گیــاه بــا توجــه بــه روش تکثیــر میتوانــد متفــاوت باشــد ( Tamuraetمتانــول مخلــوط منــوده بــه طــوری کــه روی گیــاه را بپوشــاند و بــه مــدت  48ســاعت
 .)al., 1984در صورتــی کــه برخــی محققیــن در نتایــج حاصــل از تحقیقــات خــود بــا روی شــیکر ق ـرار داده شــد .ســپس بــا اســتفاده از کاغــذ صافــی محلــول جــدا شــد
رد ایــن مطلــب ،تاکیــد کردنــد کــه محتــوای اســتیوزید بــه نــوع روش تکثیــر وابســته (شــکل  )3-3و در یخچــال بــا دمــای  4درجــه نگهــداری شــد و پــودر باقــی مانــده
منیباشــد (.)Nepovimet al., 1998از آنجــا کــه توليــد اســتویا ازطريقبــذر ،نشــاكا از صــاف کــردن دوبــاره بــا متانــول شســته شــد .مجــددا ً بــه مــدت  48ســاعت روی
ري،قلمه،كشتبافتانجامميشــود ،بنابرایــن مقایســه ترکیبــات ایــن گیــاه ارزشــمند در شــیکر قــرار داده شــد و پــس از صــاف کــردن درون شیشــه ریختــه و بــا فویــل
رشایــط مختلــف رشــدی از اهمیــت و جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت.
پوشــانده و در یخچــال نگهــداری شــد .ســپس ترکیبــات تشــکیل دهنــده اســانس و
عصــاره ایــن گیــاه توســط دســتگاه گاز کروماتوگرافــی ( )GC-Massمــورد شناســایی
مواد و روشها
پژوهــش حــارض در آزمایشــگاه اصــاح نباتــات دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع و مقایســه ق ـرار گرفــت.
طبیعــی ســاری و پژوهشــکده ژنتیــک و زیســت فنــاوری کشــاورزی طربســتان در ســال
 1393و  1394انجــام شــد .در ایــن پژوهــش بــه منظــور مقایســه ترکیبــات شــیمیایی
گیــاه اســتویا رشــد یافتــه در رشایــط کشــت بافــت و مزرعــه ،منونــه گیاهــی حاصــل
از کشــت بافــت را از اتــاق ســازگاری بخــش کشــت بافــت پژوهشــکده ژنتیــک و

نتایج و بحث
ترکیبات شیمیایی عصاره استویا

در پژوهــش حــارض ترکیبــات شــیمیایی عصــاره اســتویا در رشایــط کشــت بافــت و
محیــط طبیعــی بــه طــور جداگانــه جهــت مقایســه آن ،مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه
اســت .مهمترینرتکیبــات شــیمیایی شناســایی شــده توســط دســتگاه  GC-MSب ـرای
عصــاره حاصــل از گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در رشایــط کشــت بافــت ،در جــدول 1
آورده شــده اســت .هامنطــور کــه در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت ،مجموعــا
 55ترکیــب شــیمیایی مختلــف شناســایی شــد کــه مجموعــا  99/98درصــد از کل
ترکیبــات را شــامل شــد  .بیشــرین درصــد مربــوط بــه ترکیبــی بــه اســم

 )1,4,4-Trimethylcyclohex-2- en-1-yl) ethyl p-toluenesulfonateبا
فرمــول مولکولــی  C18H26O3Sبــود کــه  27/91درصــد از کل ترکیــب را شــامل
میشــد (جــدول .)1
مهمتریــن ترکیبــات شناســایی شــده در عصــاره گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در
رشایــط طبیعــی در جــدول  2نشــان داده شــده اســت .مجموعــا  70ترکیــب
شناســایی گردیــد کــه در کل  99/97درصــد از ترکیبــات موجــود را شــامل شــد.
شــاخص تریــن ترکیــب موجــود در ایــن بخــش از آزمایــش ،ترکیبــی بــا نــام
( acetic acid-(1,5,5,8-Tetramethyl-bicyclo[4.2.1]non-9-ylبــود کــه 15/22
درصــد از کل ترکیبــات موجــود در عصــاره را بــه خــود اختصــاص داد.
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در جــدول  3ترکیبــات شــیمیاییحاصل از عصــاره گیــاه اســتویا کــه در هــر دو رشایــط کشــت بافــت و محیــط طبیعــی 16 ،ترکیــب مشــرک شناســایی شــد .هامنطــور کــه
کشــت بافــت و طبیعــی وجــود داشــتند ،نشــان داده شــده اســت .هــان طــوری کــه در ایــن جــدول دیــده مــی شــود ،گرچــه ایــن ترکیبــات در عصــاره موجــود در اســتویا
در جــدول نیــز منایــان اســت ،در مجمــوع از بیــن ترکیبــات شناســایی شــده در رشایــط در هــر دو رشایــط رشــدی موجــود بودنــد امــا مقادیــر آنهــا بــه طــور قابــل توجهــی
بــا هــم تفــاوت داشــت.
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در ایــن آزمایــش ،عــاوه بــر مطالعــه ترکیبــات شــیمیایی حاصــل از عصــاره ،اســانس
اســتویای رشــد یافتــه در رشایــط کشــت بافــت و محیــط طبیعــی بــه طــور جداگانــه
مــورد بررســی ق ـرار گرفــت کــه نتایــج آن بــه تفکیــک در ادامــه آورده شــده اســت.
مهمتریــن ترکیبــات شــیمیایی شناســایی شــده توســط دســتگاه  GC-MSبــرای
اســانس حاصــل از گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در رشایــط کشــت بافــت ،در جــدول 4
نشــان داده شــده اســت .هامنطــور کــه در ایــن جــدول نشــان داده شــده ،در کل 41
ترکیــب شــیمیایی مختلــف شناســایی شــد کــه مجموعــا  100درصــد ترکیبــات موجــود
در اســانس را شــامل شــد .از بیــن ایــن  41ترکیــب
1H-Naphtho[2,1-b]pyran, 3-ethenyldodecahydro-3,4a,7,7,10a-pentam ethyl-, [3R-(3.alpha.,4a.beta.,6a.alpha.,10a.beta.,10bدارای بیشــرین میــزان
( 20/65درصــد) بــود.
مهمتریــن ترکیبــات شــیمیایی شناســایی شــده توســط دســتگاه  GC-MSبــرای
اســانس حاصــل از گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی ،در جــدول  5نشــان
داده شــده اســت .هامنطــور کــه در ایــن جــدول منایــان اســت ،در کل  164ترکیــب
شــیمیایی مختلــف شناســایی شــد کــه در مجمــوع 100 ،درصــد ترکیبــات موجــود در
اســانس را شــامل شــد .در ایــن بیــن ،ترکیبــی بــا نــام 1H-Naphtho[2,1-b]pyran,
3-ethenyldodecahydro-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-, [3R-(3.alpha.,4a.be ta.,6a.alpha.,10a.beta.,10bبــا  8/37درصــد دارای بیشــرین مقــدار بــود.
در جــدول  6ترکیبــات شــیمیایی حاصــل از اســانس گیــاه اســتویا کــه بــه طــور مشــرک
در هــر دو رشایــط کشــت بافــت و طبیعــی وجــود داشــتند ،نشــان داده شــده اســت.
هــان طــوری کــه در جــدول نیــز بــه خوبــی دیــده میشــود ،در مجمــوع از بیــن
ترکیبــات شناســایی شــده در رشایــط کشــت بافــت و محیــط طبیعــی ،هشــت ترکیــب
مشــرک شناســایی شــد.
در پژوهــش حــارض ،ترکیبــات شــیمیایی موجــود در عصــاره و اســانس اســتویای
حاصــل از کشــت بافــت بــا گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در رشایــط مزرعــه متفــاوت

بود.همچنیــن گرچــه برخــی از ترکیبــات در بیــن ترکیبــات شناســایی شــده در عصــاره
و اســانس اســتویا در هــر دو رشایــط رشــدی مشــرک بودنــد امــا مقادیــر آنهــا بــه
طــور قابــل مالحظــه ای متفــاوت از همدیگــر بودنــد .بنابرایــن عــاوه بــر تعــداد
و نــوع ترکیبــات ،مقادیــر آنهــا نیــز در روش هــای مختلــف تکثیــر متفــاوت مــی
باشــد کــه ایــن دلیــل عــاوه بــر روش تکثیــر بــه احتــال زیــاد مــی توانــد ناشــی از
رشایــط محیطــی گیــاه نیــز باشــد .در ایــن رابطــه ،کاوور در ســال  2011بـرای اولیــن
بــار می ـزان گلیکوزیــد موجــود در بــرگ اســتویای حاصــل از کشــت بافــت بــا گیــاه
مــادری را بــا اســتفاده از دســتگاه  HPLCمــورد مطالعــه ق ـرار داد و گ ـزارش کــرد
کــه در رشایــط کشــت بافــت می ـزان ایــن ترکیــب نســبت بــه گیــاه مــادری افزایــش
یافتــه اســت.
نتایــج نشــان داد کــه از بیــن  55ترکیــب شناســایی شــده در عصــاره حاصــل از
کشــت بافــت ،عــاوه بــر  16ترکیــب مشــرک 39 ،ترکیــب آن اختصاصــا در رشایــط
کشــت بافــت مشــاهده شــد و در عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط
طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن مجمــوع  70ترکیــب شناســایی شــده در
عصــاره گیــاه حاصــل از محیــط کشــت طبیعــی ،تعــداد  54ترکیــب شــیمیایی از آن
در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد
یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود .نتایــج آزمایــش ترکیبــات شــیمیایی اســانس نشــان
داد کــه تعــداد هشــت ترکیــب مشــرک در بیــن منونــه هــای اســتویای کشــت بافتــی
و طبیعــی وجــود داشــت .بنابرایــن از بیــن  41ترکیــب شــیمیایی شناســایی شــده در
اســانس اســتویای حاصــل از کشــت بافــت ،تعــداد  33ترکیــب آن فقــط در رشایــط
کشــت بافــت مشــاهده شــد و در اســانس حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط
طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن  164ترکیــب شناســایی شــده در اســانس
گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در محیــط کشــت طبیعــی ،تعــداد  156ترکیــب شــیمیایی
از آن در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد
یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود.
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یکــی از روشهــای تکثیــر رسیــع و مقــرون بــه رصفــه گیــاه اســتویا ،اســتفاده از
تکنیکهــای کشــت بافــت اســت .امــا مســئلهای کــه وجــود دارد اینســت کــه آیــا
ترکیبــات شــیمیایی گیــاه اســتویا در گیاهــان حاصــل از کشــت بافــت ثابــت اســت و
یــا تغییــر میکنــد؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن ســوال ،آزمایــش حــارض طراحــی شــد و
نتایــج آن نشــان داد کــه پاســخ مثبــت اســت و ترکیبــات گیــاه مــی توانــد تحــت تاثیــر
رشایــط تکثیــر و کشــت قـرار گیــرد .اجـزای تشــکیل دهنــده ترکیبــات گیاهــان تحــت
تأثیــر فاکتورهــای مختلفــی از جملــه رشایــط جغرافیایــی ،رشایــط کشــت ،زمــان
برداشــت ،ارتفــاع ،آب و هــوا و رشایــط تغذیــهای قــرار میگیــرد (,.Kapooret al
.)2010 ,.Ozkanet al;2009همچنیــن تفــاوت در محتــوای ترکیبــات ممکــن اســت
بــه علــت تنظیمکنندههــای رشــد در محیــط کشــت و حاللهــای مــورد اســتفاده
در اســتخراج عصــاره باشــد (.)2014 ,.Khalilet al
در پژوهشــی در مطالعــه اســانس ،عصــاره آبــی و متانولــی تهیــه شــده از اســتویا
بیــش از  33ترکیــب از جملــه  67/80( carvacrolدرصــد)caryophyllene oxide ،
( 23/50درصــد) 15/41( spathulenol ،درصــد)3/75( cardinol، a-pinene ،
درصــد) 1/79( ibuprofen ،درصــد) 1/26( isopinocarveol ،درصــد)caryophylle ،
( 1/15درصــد) 0/48( one 3 - pinene ،درصــد) 0/47( dispers yellow ،درصــد) و
لیمونیــن ( 0/46درصــد) شناســایی کردنــد کــه بســیاری از ایــن ترکیبــات بــه دلیــل
خاصیــت آنتــی اکســیدانی آنهــا (پینــن ،کارواکــرول و کاریوفیلــن) شــناخته شــده
هســتند (.)Muandaet al., 2011
همچنیــن در مطالع ـهای دیگــر ،محتــوای اســتویوزید برگههــای اســتویا رشــد یافتــه
در رشایــط طبیعــی و رشایــط رشــد یافتــه در ایــن ویــرو تحــت رشایــط هورمونهــای
مختلــف بررســی شــد و افزایــش قابــل مشــاهدهای در محتــوای اســتویوزید در
گیاهــان بــه دســت آمــده از کشــت ایــن ویــرو نســبت بــه گیاهــان رشــد یافتــه
در رشایــط طبیعــی مشــاهده گردیــد .و ادعــا شــد کــه تولیــد اســتویوزید بــه بافــت
و ســن گیــاه بســتگی دارد ( .)Singh and Dwivedi, 2014پژوهشــگران گــزارش
کردنــد کــه گل ،بــذر و ســاقه حــاوی مقــدار کمــری اســتویوزید نســبت بــه برگهــا
در گیــاه رشــد یافتــه رشایــط طبیعــی میباشــند ( .)Bondarevet al., 2003نتایــج
مشــابهی همچنیــن توســط محققــان دیگــر گ ـزارش شــده اســت کــه برگهــا حــاوی
محتــوای اســتویوزید باالتــری نســبت بــه قســمتهای دیگــر هســتند (Bondarev et
.)al., 2003; Ladygin et al., 2008; Hwang, 2006; Woelwer-Rieck et al., 2010
محققــان گــزارش کردنــد کــه کــه برگهــا بیشــرین نــوع و مقــدار متابولیتهــای
ثانویــه را دارنــد (.)Kumariand Chandra, 2015
پژوهشــگران در مطالعــه ای بــه ریــز ازدیــادی گیــاه اســتویا پرداختنــد .نتایــج حاصــل
از انــدازه گیــری ترکیــب تقریبــی محتــوای کربوهیدراتهــا و پروتئیــن در عصــاره
برگهــای گیاهــان مــادری بــه دســت آمــده از مزرعــه و گیاهــان تکثیــر شــده از
طریــق ریــز ازدیــادی درون شیشــهای نشــان داد کــه تفــاوت چندانــی بیــن آنهــا
وجــود نــدارد و تقریب ـاً از ایــن لحــاظ مشــابه یکدیگــر بودنــد (.)Rafiqet al., 2007

محققانــدر نتایــج حاصــل از تحقیقــات خــود ،گـزارش کردنــد کــه محتــوای اســتیوزید
بــه نــوع تکثیــر وابســته منیباشــد ( .)Nepovimet al., 1998در مطالعــهای بــه
وســیله روشهــای کروماتوگرافــی گازی و طیــف ســنجی جرمــی بــر روی اســانس بــه
دســت آمــده از گلهــای گونــه اســتویا پرفی ـرا کــه از کشــور مکزیــک و تحــت دو
تاریــخ مختلــف آغــاز و انتهــای گلدهــی بــه ترتیــب در ماههــای ســپتامرب و نوامــر
جمــع آوری شــده بــود ،ادعــا شــد کــه ترکیبــات موجــود در اســانس گلهــای مــورد
بررســی در مــاه ســپتامرب و نوامــر بــه طــور قابــل توجهــی بــا یکدیگــر متفــاوت بــود
(.)Perezet al., 1995
پژوهشــگران گیاهــان بــه دســت آمــده از روشهــای مختلــف تکثیــر همچــون بــذر،
قلمــه و کشــت بافــت نــوک ســاقه را بــا یکدیگــر مقایســه کردنــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه عملکــرد ترکیبــات شــیرین کننــده موجــود در بافــت برگهــای گیــاه
بــا توجــه بــه روش تکثیــر میتوانــد متفــاوت باشــد ( .)Tamuraet al., 1984در
پژوهشــی کــه بــه روش گاز کروماتوگرافــی گازی بــر روی اســانس حاصــل از گونــه
اســتویا ســاچریا فولیــا صــورت پذیرفــت ،حصــول ترکیبــات مختلفــی از جملــه
بورنئــول ،ســینئول ،پولگــون ،ژرانیــول ،نــرول ،لینالــول اســتات ،لیمونــن و مشــتق فنیــل
پروپانوئیداوژنولبــه عنــوان ترکیبــات اصلــی اســتخراج شــده از ایــن گیــاه گـزارش شــد
(.)Montes, 1969

نتیجهگیری

نتایــج ایــن پژوهــش بــه طــور کلــی نشــان داد کــه ترکیبــات شــیمیایی موجــود در
عصــاره و اســانس اســتویای حاصــل از کشــت بافــت بــا گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در
رشایــط مزرعــه متفــاوت میباشــد .نتایــج نشــان داد کــه از بیــن  55ترکیــب شناســایی
شــده در عصــاره حاصــل از کشــت بافــت ،عــاوه بــر  16ترکیــب مشــرک 39 ،ترکیــب
آن رصفــا در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده شــد و در عصــاره حاصــل از گیــاه رشــد
یافتــه در رشایــط طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن مجمــوع  70ترکیــب
شناســایی شــده در عصــاره گیــاه حاصــل از محیــط کشــت طبیعــی ،تعــداد  54ترکیــب
شــیمیایی از آن در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از
گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود .نتایــج آزمایــش ترکیبــات شــیمیایی اســانس
نشــان داد کــه تعــداد هشــت ترکیــب مشــرک در بیــن منونــه هــای اســتویای کشــت
بافتــی و طبیعــی وجــود داشــت .بنابرایــن از بیــن  41ترکیــب شــیمیایی شناســایی
شــده در اســانس اســتویای حاصــل از کشــت بافــت ،تعــداد  33ترکیــب آن فقــط در
رشایــط کشــت بافــت مشــاهده شــد و در اســانس حاصــل از گیــاه رشــد یافتــه در
رشایــط طبیعــی وجــود نداشــت .همچنیــن از بیــن  164ترکیــب شناســایی شــده در
اســانس گیــاه اســتویای رشــد یافتــه در محیــط کشــت طبیعــی ،تعــداد  156ترکیــب
شــیمیایی از آن در رشایــط کشــت بافــت مشــاهده نشــد و مختــص عصــاره حاصــل از
گیــاه رشــد یافتــه در رشایــط طبیعــی بــود.
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Abstract

Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is a perennial plant that well known due to natural sweeteners Diterpenes that contributes 4-20 percent of dry
matter of the plant›s leaves.Since stevia multiplication is performed by seed, transplanting, cuttings and tissue culture, this study specifically compare
the chemical compoundsof the plant in different growth conditions, including natural and tissue culture conditions using plant extracts and essential
oil.The results showed that among 55 identified chemical compoundsin the extract of tissue culture,16 compounds were common and 39 other were
exclusively in tissue culture condition.Also, among total of 70chemical compoundsin the extract of natural condition, 54compounds were exclusively
observed inextract of stevia grown in natural condition.The results of GC-MSof essential oilshowed that there were eight similarcompoundsamong
natural and tissue culturesamples.Therefore, among 41 identified chemicals compounds in the stevia essence obtained from tissue culture, there were
only 33 of composition exclusively observed in tissue culture conditions.Also,among 164 compounds identified in a plant essential oil of stevia grown
.in a natural conditions, 156 of them wereexclusively observed in natural conditions
Keywords: Stevia; invitro; GC-MS; chemical compounds;

mehromizan58@yahoo.com :* نویسنده مسئول

