
الملخص 
 

 purwocengكالس (ستيغماسرتول وسيتوستريول)وردا التنمية حمتوى املركبات الثانوية , 2013 .08620054 .ىن، نوافلافربوي
(Pimpinella alpine Molk.)   على توفري املعادن ايون النحاس Cu2+ كما يف In Vitro  

 .موالنا مالك إبراهيم ماالنج أطروحة، قسم األحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .يف وسائل اإلعالم
 MAو دكتور احلج امحد بارزى،  MP سافيرتي، دكتور افيكا ساندي: املشرف
 

 سيتوستريول وستيغماسرتول ،Cu2+ ،Purwoceng  (pimpinella alpine Molk)واملعادن ايون النحاس  : كلمات البحث
 

 
Purwoceng  (Pimpinella alpine Molk.) ، هو من مواليد مصنع إلندونيسيا اليت لديها العديد من الفوائد كدواء

أن يكون العديد منهم النباتية ستيغماسرتول احملتوى وسيتوستريول اليت ميكن استخدامها  Purwoceng ذكرت .وتصنيفها انقرضت تقريبا
طريقة بديلة إلنتاج املركبات الثانوية يف أي املخترب باستخدام تقنيات زراعة األنسجة واالستنباط باستخدام ايونات املعادن النحاس  .كمواد للدواء

 .Cu2+  يتم زيادة إضافة النحاس  Cu2+ اإلجهاد أسباب elisitor الذي يتسبب يف إنتاج املركبات الثانوية يف حماولة للدفاع عن النفس، و 
  elisitor  النحاسCu2+  .مبثابة العامل املساعد لألنزميات اليت تلعب دورا مباشرا يف تشكيل ستيغماسرتول املركبات وسيتوستريول .

املعادن  +Cu2يهدف البحث إىل دراسة استجابة للنمو الكالس وزيادة مستويات ستيغماسرتول وسيتوستريول مع إضافة النحاس
القيام به من خالل مراقبة التغريات املورفولوجية والكالس يف وسائل  Cu2 حتديد مستوى االستجابة لكنب .مع مستويات خمتلفة من الرتكيز

يف حني أن تعرف  .40، وميكرومرت 30 ميكرومرت، ميكرومرت 20، و (السيطرة) ميكرومرت 0 تركيز من . +Cu2اإلعالم الثقيلة مع النحاس 
 .اختبار استجابة ملستويات ستيغماسرتول وسيتوستريول باستخدام كروماتوغرافيا العمود والنتائج مت حتليل صفيا

استجابة لتطور الكالس الكالس اليت تشمل . +Cu2مع تركيزات خمتلفة من النحاس  elisitor أظهرت النتائج أن إضافة املعادن
التغيريات الرئيسية يف اللون والوزن من الكالس، ومن املعروف أن الكالس يتغري لوهنا يف كل تركيز، وارتفاع  .اللون، امللمس الكالس، ووزن الكالس

دشبذ ثقيل معروف تركيز  .، وأكثر كثافة اللون الذي ينتج الكالس ويدل على إنتاج عالية من املركبات الثانوية أن تنتج+C2تركيز النحاس 
ويف الوقت نفسه، استجابة لتشكيل املركبات الثانوية املعروف إلنتاج وستيغماسرتول  .غرام تقريبا Cu2+ 40 μM ، 0,29 grأعل

على  .جزء يف املليون واملليون 3128.739ppm  وppm1695.620 أي  Cu2+ 40μM سيتوستريول أعلى تركيز من النحاس 
 ion Logam 40μM  من خالل إضافة  +Cu2وسيتوستريول أن تركيز النحاس  stigmasterol أساس منو الكالس ومستويات يعرف

 Purwoceng   (Pimpinella alpine الكالس تركيز األمثل لنمو الكالس الردود وزيادة مستويات ستيغماسرتول وسيتوستريول يف
Molk.) 


