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  چکیده
که در  یکی از دو گونه درمنه انحصاري ایران می باشد. ترکیب فعال این جنس آرتمیزینین است )تیره گل کاسنی(درمنه خراسانی 

مطالعه پایه گذاري یک روش کاربردي کشت بافت براي تولید . هدف عمده این ددرمان ماالریا و سرطان مورد استفاده قرار می گیر
نوشاخه در محیط کشت  هاي سریع و در مقیاس وسیع آرتمیزینین در نوشاخه هاي باززایی شده درمنه خراسانی بود. جدا کشت

) KINن (کینتیو) NAAنفتالن استیک اسید ( )،BAP( بنزیل آمینو پورینمحتوي غلظت هاي مختلف هورمون هاي  MSپایه 
  ترین شد. بیش شسنج HPLC آن به روش مقداراستخراج و  نوشاخه هاي باززایی شدهکشت داده شدند. آرتمیزینین از 

 و نیز )گرم ماده خشک mg/L 025/0 NAA + mg/L 2BAP   )01/0 ±23/0 کشت حاوي هاي نوشاخه زایی در محیط
 بیشترین مقدار مشاهده شد.) گرم ماده خشک mg/L 025/0 NAA + mg/L  2  KIN)01/0 ± 16/0  محیط کشت حاوي

 mg/L 01/0 NAA حاوي  کشتهاي محیط نوشاخه هاي باززایی شده در در  )گرم ماده خشک 100در  گرم 73/0( آرتمیزینین
 +mg/L 4 BAP  و mg/L 025/0 NAA + mg/L 2 KIN  نوشاخه ها از باززایی براي کارآمد روشی حاضر . روش بدست آمد

  در آن ها را ارائه نمود.تولید آرتمیزینین  و شاخه درمنه خراسانینوقطعات جداکشت 
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Abstract  
Artemisia khorassanica (Asteraceae) is one of the two indigenous Artemisia species in Iran. The active 
component of this genus is artemisinin, which is used in malaria and cancer therapy. In this study, we 
made an effort to establish a practical tissue culture method for rapid and large scale production of 
artimisinin in regenerated shoots of A. khorassanica. Shoot explants were cultured in basal MS medium 
supplemented with different concentrations of naphthalene acetic acid (NAA), benzylaminopurine (BAP) 
and kinetin (KIN). Extraction of artemisinin from regenerated shoots was performed on Soxhlet using 
ethanol as solvent. The amount of artemisinin in exracts was determined by HPLC technique. The highest 
shoot regeneration was observed in media containing 0.025 mg/L NAA+ 2 mg/L BAP (0.23± 0.01 g DW) 
and 0.025 mg/L NAA +2 mg/L KIN (0.16± 0.01 g DW). Our quantitative analysis showed that the highest 
amounts of artemisinin in regenerated shoots were obtained in media supplemented with 0.01 mg/L NAA 
+ 4 mg/L BAP and 0.025 mg/L NAA + 2 mg/L KIN (0.073 g/100g DW). This procedure exhibited a 
potential alternative for rapid regeneration of shoots from the shoot explants of A. khorassanica, as well as 
in vitro production of artemisinin. 
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