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Fenolglukosidernas tillförlitlighet som taxonomiska hjälpmedel vid
undersökningar av släktet Salix undersöktes i relation till ett tidigare arbete av
Julkunen-Tiitto frân '1989 där HPLC (vätskekromatografi under högt tryck) och
GLC (gas-vätskekromatografi) använts som metoder.

ldetta arbete utvecklades en optimal körlösning för TLC
(tunnskiktskromatografi) av fenolglukosider med hjälp av Nyiredys "PRISMA"-
modell från 1988. TLC valdes som metod eftersom denna, vad gäller körningar
av fenolglukosider som förekommer i släktet Salix endast sparsamt fínns
nämnd i litteraturen. "PRISMA"-modellen är överlägsen såtillvida att resultat
nås efter en mycket kort tid. I "PRI$MAT" prövas olika kombinationer av
lösningsmedel eñtigt ett systematiskt rlêr".

I detta arbete separerade den optimerade körlösningen I olika
fenolglukosider vilka gav relativt artspecifika mönster på TLC-skivorna.
lndelningen av viden tillhörande undersläktet Capilsdix i olika fylogenetiska
grupper på basen av de morfologiska dragen har gjorts av Rechinger och
Skvortsov. I detta arbete gav de flesta av arterna vilka tillhör undersläktet
sådana fenolglukosid-mönster som stöder Skvodsovs indelning.

lntraspecifik variation inom S. phylicifolia över en geografisk gradient
undersöktes. De nordliga indíviden innehöll i regel större koncentrationer
fenolglukosíder än de sydliga. Kvalitativa skillnader kunde inte skönjas.

De årstidsbundna variationerna i fenolglukosidinnehállet var små men
ändå fullt skönjbara; hos de flesta arterna innehöll grenarna insamlade på
våren de största koncentratíonerna fenolglukosider.

Variationer mellan olika växtdelar undersöktes och den absolut största
diversiteten och koncentrationen av fenolglukosider återfanns i grenmaterialet.
Bladen innehöll i regel mycket små koncentrationer fenolglukosider och istället
större mängder katekiner och polyfenoler. Blommorna innehöll små
koncentrationer av de fenolglukosider som grenarna innehöll, men även egna
ämnen. För taxonomiska undersökningar visade sig grenmaterialet vara det
mest användbara.

Arter som kunde användas för eventuell läkemedelsproduktion spårades.
Av de 10 undersökta arterna var speciellt S. rosmarinifolia rik på salikortin. Hos
denna aft var även bladen rika på ämnet.
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