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در اين آزمايش ،برخی پاسخهای فيزيولوژيکی -مولکولی به تنش سرما  4˚Cدر دو ژنوتيپ متحمل
( )Sel96Th11439و حساس ( )ILC533نخود زراعی ( )Cicer arietinum L.تحت تيمار پنج
ميلیگرم بر ليتر نانوذره تيتانيوم دیاکسيد ( )TiO2بررسی شد .نتايج نشان داد تحت تنش سرما

واژههای کلیدی


محتوای پراکسيد هيدروژن ( )H2O2در گياهان حساس در مقايسه با گياهان متحمل بهطور معنی-

داری افزايش يافت .نانوذرات  TiO2باعث کاهش معنیداری در محتوای  H2O2شده به

آسکوربات پراکسیداز

طوریکه ژنوتيپهای متحمل محتوای  H2O2پايينتری در مقايسه با ژنوتيپهای حساس نشان

بیان نسبی ژن

دادند .اين کاهش اغلب با افزايش آنزيم آسکوربات پراکسيداز بهمنظور محافظت از تنش سرما در

پاسخهای خسارت

ژنوتيپ متحمل در مقايسه با ژنوتيپ حساس و همچنين در گياهان تيمارشده با نانوذرات  TiO2در
مقايسه با گياهان شاهد همراه بود که بيانگر افزايش درجه تحمل به سرما در اثر حفاظت از سلول

تنش سرما

در برابر گونههای اکسيژن فعال بود .درگياهان تيمار شده با نانوذرات  TiO2ميزان بيان نسبی

نانوذرات

ژنهای آسکوربات پراکسيداز ،زنجيره  ATPaseکمپلکس بازآرايی کروماتين و چاپرونين 66-نيز
در مقايسه با گياهان شاهد افزايش نشان داد و اين افزايش در ژنوتيپ متحمل در مقايسه با ژنوتيپ
حساس محسوستر بود .بنابراين پاسخ تحمل نخود به تنش سرما پس از استفاده از نانوذرات ،TiO2
با افزايش بيان ژنهای تنظيمکننده سطح رونويسی و حفاظتی و ژنهای فعال در حذف گونههای
اکسيژن فعال همراه بوده و به توانايی گياه نخود برای بقا و يا بهبود خسارت سلولی آن طی تنش
سرما کمک میکند و احتماالً منجر به پايداری عملکرد تحت شرايط مزرعه خواهد شد.
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مقدمه

( .)Khodakovskaya et al. 2012از یک سو کاربرد نانوذرات
Cicer

 TiO2فعالیت مکانیسمهای دفاعی را در بعضی از موجودات بهبود

 )arietinum L.درکشت پاییزه یا زمستانه تحت تاثیر تنش سرما

میبخشد و از سوی دیگر اثراتی منفی مانند تجمع ROSها را

محدود میشود .بنابراین اصالح برای تحمل به تنش سرما یکی از

ایجاد میکند ( .)Hu et al. 2005; Li et al. 2012بنابراین این

گزینههای مهم در سازگاری ،بهبود تولید و عملکرد گیاه نخود

اثرات ممکن است باعث محدودیت کاربرد گسترده

است ( .)Heidarvand et al. 2011تنش سرما مانند دیگر تنشهای

نانوذرات  TiO2در بخش کشاورزی شود .تحت تنش سرما میزان

1

خسارتهای سلولی (در اثر افزایش ROSها) افزایش مییابد.

) )ROSباعث آسیبهای شدید از جمله تخریب پروتئینها،

بنابراین ،برای پشتیبانی از کاربرد نانوذرات  ،TiO2باید نقش آنها

دناتورهشدن آنزیمها و شکستن مولکولهای اسید نوکلئیک

در طی تنش سرما بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد .در مطالعات

( DNAو  )RNAدر سلولهای گیاهی میشود .یکی از

قبلی برای اولین بار اثر نانوذرات  TiO2بر محتوای شاخص آسیب

رویکردهای مهم در اصالح برای تحمل به سرما بهبود پاسخهای

دیدگی  )MDA(2و شاخص هدایت الکترولیت ( )ELIدر طی

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه به تنش سرما ،بدون ایجاد تغییرات

تنش سرما در ژنوتیپهای نخود ارزیابی شد (

ژنتیکی است .با توجه به خواص منحصر به فرد نانوذرات تیتانیوم

 .)al. 2013نتایج نشان داد که غلظت پایین پنج میلیگرم بر لیتر

دیاکسید ( ،)TiO2این نانوذره دارای بیشترین کاربرد در

نانوذرات  TiO2در طی تنش سرما در ژنوتیپهای نخود اثرات

محصوالت مختلف از جمله کرمهای ضد آفتاب ،محصوالت

مضر و نامناسبی نداشته و حتی باعث کاهش محتوای  MDAو

غذایی ،دارویی و در بخشهای معینی از کشاورزی می باشند

 ELIمیشود .تصور میشد حضور نانوذرات  TiO2در سلولها در

( .)Castiglione et al. 2014پژوهشهای پیشین نشان داده که

طی تنش سرما احتماالً باعث القای مسیرهای انتقال سیگنالی شود

استفاده از نانوذرات  TiO2در غلظتهای پایین در گیاه نخود طی

که تا حدودی در تنظیم تغییرات متابولیک در برابر تنش اکسیداتیو

تنش سرما ،احتماال تحریککننده مسیرهای پیامرسانی خاصی بوده

ناشی از تنش سرما نقش دارند .با این حال ،در ژنوتیپهای

که تا حدوی به تنظیم تغییرات متابولیک در برابر تنش اکسیداتیو

مطالعه شده در مورد چنین پاسخهایی که در رشد و دفاع از گیاه

رشد ،نمو و بهرهوری گیاهان ،از جمله گیاه نخود (

زنده و غیر زنده با تولید بیشاز حد گونههای اکسیژن فعال

Mohammadi et

ناشی از سرما منجر شدهاست ( .)Hasanpour et al. 2015هم-

موثرند اطالعاتی در دسترس نیست.

چنین تحقیقات گذشته نشان داده که نانوذرات  TiO2سبب تغییر

گیاهان برای دستیابی به پاسخ مناسب به تغییرات محیطی بیان

در وزن خشک ،سنتز کلروفیل و برخی از ویژگیهای متابولیسمی

بسیاری از ژنها را تغییر میدهند ،فرایندی که توسط زنجیره

در موجودات فتوسنتز کننده شدهاست .این تغییرات غالباً با القای

 ATPaseکمپلکس بازآریی کروماتین میانجیگری میشود

سامانههای دفاعی و کاهش قابل توجه در شاخصهای خسارت

( .)Arnholdt-Schmitt. 2004تصور میشود این آنزیمها

همراه بوده است ( .)Feizi et al. 2012; Singh etal. 2012بر

تنظیمکننده پیکربندی کروماتین به حالت باز (حالت فعال

اساس این یافتهها پتانسیل باالیی برای توسعه دامنه استفاده از

رونویسی) و یا بسته (ممانعتکننده از رونویسی) بوده

نانوذرات  TiO2در بهبود ویژگیهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

( )Harikrishnan et al. 2005و با استفاده از تجزیه  ATPباعث

محصوالت وجود دارد .با این وجود استفاده از نانوذرات ()NPS

تغییر توپولوژی  DNAدر موقعیتی خاص میشوند

( Tsukiyama.

در گیاهان نیازمند راهنماییهای تئوریک و تکنولوژیک مربوط به

 .)2002بنابراین این ژنها نقش مهمی در تنظیم بیان ژنهای

خواص نانوذرات و پاسخهای فیزیولوژیک و مولکولی مربوط به

2

اعمال آنها در هر گیاه است .زیرا نانوذرات میتوانند اثرات منفی
متنوعی

نیز

بر

فرایندهای

متابولیک

داشته

باشند

Reactive oxygen species
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)Malondialdehyde (MDA
3
Electrolyte leakage index
4
Chromatin remodeling complex ATPase chain
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یوکاریوتی خصوصا تحت تنشهای محیطی ایفا میکنند ( Vignali

تحقیقات کشاورزی دیم ایران (مراغه ،آذربایجان شرقی) تهیه شده

.)et al. 2000

بودند ،استفاده شد .بذور با هیپوکلریت سدیم ده درصد به مدت

در گیاهان ،چاپرونینها با حفاظت از ساختار پروتئینها نقش

ده دقیقه ضدعفونی شده و پس از شستشو با آبمقطر بر روی

تعیینکنندهای در حفظ سالمت سلول تحت تنشهای محیطی

کاغذ صافی در پتریدیش با رطوبت الزم که با  11میلیلیتر

دارند ( .)Alves et al. 2011کلروپالست اندامکی است که

محلول نانوذرات  TiO2با غلظت پنج میلیگرم بر لیتر تیمار شده

بیشترین میزان تولید  ROSو در نتیجه بیشترین آسیب پروتئینی در

˚C

بودند ،قرار گرفت .پتریدیشها در شرایط بدون نور و دمای

طی تنش سرما در آن مشاهده شدهاست (.)Hunner et al. 1993

 2به مدت  22ساعت قرار گرفتند و پس از جوانهزنی ،گیاهچهها

بنابراین بیان ژن چاپرونین  161تحت تنش سرما جهت کارایی

به گلدانها انتقال یافت .انتقال غیرمستقیم گیاهان به خاك به دلیل

مناسب آنزیم روبیسکو که نقش مهمی در انجام فتوسنتز و تولید

اهمیت سبز شدن یکنواخت آنها و اجرای دقیق تیمارهای آزمایش

انرژی برای سنتز متابولیتهای اولیه و ثانویه در پاسخ به تنشهای

در نمونهها بود .گلدانها در اتاقک رشد آزمایشگاه گروه زراعت و

محیطی دارد ضروری میباشد.

اصالح نباتات دانشگاه تهران با نور  211میکرومول بر مترمربع بر

تحت تنشهای محیطی تولید فراوان گونههاى اکسیژن فعال

ثانیه و شرایط نوری  16ساعت روز و  1ساعت شب و دمای

( )ROSیکى از عوامل مهم موثر در خسارت گیاهان بوده (

Gill

 2 ˚Cو رطوبت نسبی  25درصد قرار داده شد .محلولپاشی نانو-

 )and Tuteja 2010که سلول با تغییر وضعیت ترکیبات غشایى،

ذره به گیاهچهها بهصورت اسپری در دوازدهمین و شانزدهمین

پروتئینها ،آنتیاکسیدانها و بسیاری از متابولیتهای دیگر به آن

روز (گیاهچه دارای پنج شاخه) در شرایط اتاقک رشد انجام شد.

(Cao et al. 2010; Heidarvand and Maali-

همچنین گیاهان شاهد هر تیمار با آبمقطر محلولپاشی شدند.

پاسخ میدهد

2

 .)Amiri. 2013آسکوربات پراکسیداز ( )APXآنزیمی مهم در

پودر نانوذره  TiO2از شرکت پاك فن گستر تهران (تهیهشده از

مقابله با  H2O2به عنوان یکى از ROSهاى مخرب سلولی است

گروه  Nanoyoسنگاپور) تهیه شد .بررسیها با استفاده از

Kazemi-Shahandashti et al. 2013; Kang and Saltveit.

میکروسکوپ  )Scanning electron microscope( SEMنشان داد

 .)2002تغییر در فعالیت و بیان نسبی این ژن تحت تنش سرما

که اندازه نانوذره  2- 1نانومتر بود .همچنین بررسی خصوصیات

میتواند اطالعات مفیدی در زمینه القا سامانههای دفاعی گیاه در

کریستالی نانوذره  TiO2با استفاده از )X-ray diffraction( XRD

سطح رونویسی و ترجمه ارائه کند.

نشان داد که تنها فرم آناتاز ( )Anataseدر آنها وجود داشت

هدف از این پژوهش ،مطالعه شاخصهای خسارت سلولی مانند

( .)Mohammadi et al. 2013خلوص این پودر بیش از  99درصد

پراکسید هیدروژن ( ،)H2O2فعالیت و بیان نسبی ژن  APXوبیان

بود .سوسپانسیون پنج میلیگرم بر لیتر نانوذره  TiO2در آب دوبار

نسبی ژنهای  Chromatin Remodeling Complex-ATPaseو

تقطیر شده از طریق  21- 1دقیقه اولتراسونیکیشن (، 1 kHz

 Chapronin-60تحت تنش سرما در دو ژنوتیپ نخود (ژنوتیپ

 )121تهیه شد .جهت بررسی پاسخهای گیاهی به تنش سرما ،در

متحمل  Sel94Th11439و ژنوتیپ حساس  )ILC533تیمار شده

روز بیست و یکم گیاهچههای محلولپاشی شده و شاهد که

(

با

نانوذرات  TiO2است.

W

دارای  21سانتیمتر طول و حداقل پنج شاخه با طول 5-1
سانتیمتر بودند ،به اتاقک رشد با دمای ( ˚Cآروین تجهیز،

مواد و روشها

اصفهان ،ایران) منتقل شدند و نمونهگیری در روز اول ( 2

در این پژوهش ،از دو ژنوتیپ نخود کابلی

Sel96Th11439

ساعت) پس از شروع تنش سرما (جهت بررسی پاسخهای

(متحمل به سرما) و ( ILC533حساس به سرما) که از موسسه

زودهنگام گیاه) و روز ششم پس از شروع تنش (جهت بررسی

1

پاسخهای دیرهنگام گیاه) از هر دو گروه گیاه انجام شد.

Chaperonin-60
Ascorbate peroxidase

2

نمونهگیری از گیاهچهها در اتاقک رشد با دمای  2 ˚Cنیز انجام
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گرفت .بنابراین در این پژوهش اثر نانوذره  TiO2در سه نوع تیمار

موج  91 nmاندازهگیری شد (.)Loreto and Velikova 2001

دمایی (شامل گیاهان کنترل ،روز اول تنش سرما  ˚Cو روز ششم

استخراج  RNAکل سلولی توسط روش بایازول( 2فرژن پویش،

تنش سرما  ) ˚Cو در دو ژنوتیپ متحمل ( )Sel96Th11439و

تهران ،ایران) از  11میلیگرم نمونههای بافت برگی خرده شده به

حساس (( )ILC533در نمونههای اسپریشده و کنترل) نخود

کمک ازت مایع در هاون چینی استریل انجام گرفت .کیفیت

کابلی و در مجموع  12نمونه در سه تکرار بهصورت آزمایش

 RNAاستخراج شده توسط الکتروفورز روی ژل آگارز یک

فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی مورد بررسی قرار

درصد تعیین شد .تشکیل دو باند  RNAریبوزومی  18Sو  28Sبر

گرفت.

روی ژل ،کیفیت باالی  RNAتخلیص شده را تایید کرد .برای

استخراج آنزیم محلول هر نمونه با استفاده از )2/1 pH( Tris-Hcl

بررسی کمی میزان غلظت  RNAاز دستگاه نانودراپ در طول

حاوی  11درصد گلیسرول (بافر استخراج) از  1/5گرم از

موج  261nmاستفاده شد .در مرحله بعد  RNAاستخراج شده با

نمونههای برگی گیاهچههای تحت شرایط آزمایش انجام شد.

آنزیم  DNaseІبراساس روش پیشنهادی شرکت فرمنتاز تیمار شد.

سنجش میزان پروتئین محلول استخراج شده با کمک منحنی

دو میکروگرم  ،RNAیک میکرولیتر بافر ،یک واحد ( )uآنزیم

استاندارد و تعیین غلظتهای معین و سپس دریافت روابط

 DNaseІو  11واحد ( )uآنزیم  ،RNase inhibitorمخلوط و با

رگرسیونی و انطباق با میزان جذب با روش بردفورد انجام شد

افزودن آب  DEPCحجم محلول به  11میکرولیتر رسانده شد و
دقیقه دردمای 2˚C

قرار گرفتند .سپس یک

( .)Bradford.1976میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز با

به مدت 1

روش ( )Ranieri et al. 2003در دمای  25˚Cسنجش شد .محیط

میکرولیتر  EDTAبه تیوبها اضافه شد و به مدت  11دقیقه در

واکنش حاوی 111میکرولیتر عصاره آنزیمی 511 ،میکرولیتر

دمای  65˚Cقرار داده شدند .تیوبها در دمای  -11˚Cنگهداری

 1/1 EDTAموالر 1511 ،میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم 1/5

شدند .پنج میکرولیتر  RNAتیمار شده با  DNaseبا کمک آغازگر

میلیموالر ( )2/1 pHو  11میکرولیتر پراکسید هیدروژن 1

الیگو دیتی ( 1پیکومول) ( 11-21نوکلئوتید) مخلوط شد و

درصد بود .میزان فعالیت آنزیمی بر اساس میکرومول آسکوربات

حجم محلول با استفاده از آب  DEPCبه  11میکرولیتر رسانده

اکسایشیافته در دقیقه در میلیگرم پروتئین با استفاده از دستگاه

شد .این مخلوط به مدت  5دقیقه در دمای  21˚Cقرار گرفت و

اسپکتروفوتومتر در طول موج  291 nmاندازهگیریشد.

پس از آن روی یخ سرد شد .سپس

بهمنظور استخراج و سنجش فعالیت پراکسید هیدروژن ()H2O2

میکرولیتر دیاکسی نوکلئوتری فسفات با غلظت  11میکرومول و

 1/ 5گرم نمونه تازه گیاهی با نیتروژن مایع در هاون چینی به

 21واحد آنزیم  RNase inhibitorبه هر تیوب اضافه و حجم

پودر تبدیل شد .پودر تهیه شده به فالکون  15میلیلیتری انتقال

محلول با آب  DEPCبه  19میکرولیتر رسانده شد و به مدت 5

یافت و سپس  5میلیلیتر محلول تریکلرواستیک اسید یک درصد

دقیقه در دمای  2˚Cقرار داده شد .بعد از آن 211 ،واحد ()u

(محلول در حمام یخ) به تیوب اضافه شد و تیوبها تا

آنزیم  RevertAid M-Mulvبه این محلول افزوده شده و پس از

یکنواختشدن نمونهها در حمام یخ قرار داده شد .تیوب حاوی

مخلوط کردن به مدت یک ساعت در دمای  2˚Cقرار دادهشد.

نمونه یکنواخت شده به مدت  15دقیقه و در دمای  ˚Cبا سرعت

سپس برای غیرفعال کردن واکنش ،تیوبها به مدت  11دقیقه در

 12111 × gسانتریفوژ شد .سپس  1/5میلیلیتر از مایع رویی به

دمای  21˚Cقرار گرفتند .بهمنظور تایید سنتز  cDNAاز روش

یک تیوب جدید حاوی یک میلیلیتر محلول یک موالر یدید

تکثیر ژن خانهدار ( )Actin1بر روی  cDNAساخته شده (پس از

پتاسیم و  1/5میلیلیتر بافر فسفات  11میلیموالر افزوده شد و

رقیقسازی و رساندن غلظت  cDNAسنتز شده به  211نانوگرم

پس از چندبار وارونه کردن تیوب در محیط تاریک برای

بر میکرولیتر) توسط  PCRو الکتروفورز آن برروی ژل یک

یکنواخت نمودن محتوای آن ،مقدار جذب هر نمونه در طول

2

Bradford

00

1
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3
Oligo dt
4
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درصد آگارز استفاده شد که اندازه باند مشاهده شده با اندازه ژن

دمای  11 ،95˚Cثانیه در دمای ( 61˚Cدمای اتصال آغازگر) و11

خانهدار مطابقت داشت .غلظت  cDNAسنتز شده  12 5نانوگرم

ثانیه در دمای  22˚Cانجام شد .بیان نسبی ژنها با روش 2–ΔΔCT

بر میکرولیتر بود .طراحی آغازگر برای ژنهای آسکوربات

محاسبه شد .کلیه تیمارها با گیاهان کنترل زمان خودش مقایسه

پراکسیداز ( ،)APXکمپلکس بازآرایی کروماتین ( )Crcو

شد .جهت تجزیه دادهها از نرمافزار  RESTاستفاده شد (

چاپرونین )Cpn-60( 61-که  ESTآنها در گیاه نخود تحت تیمار

.)et al. 2002

Pfaffl

نانوذره  TiO2و تنش سرما در آزمایشگاه ژنومیکس گروه زراعت
و اصالح نباتات دانشگاه تهران به روش

cDNA-AFLP

نتایج و بحث

جداسازی شده ( )Amini et al. 2017و همچنین ژن خانهدار

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تفاوتهای معنی-

 Actin-1با استفاده از نرمافزار  Primer3انجام گرفت .در جدول 1

داری بین تیمارهای آزمایشی تحت اثر نانوذرات  TiO2از نظر

توالی آغازگرهای ژنهای اختصاصی و ژن خانهدار ارایه شده

صفات مورد بررسی وجود داشت که داللت بر وجود تنوع

است .مخلوط واکنش شامل  11میکرولیتر کیت حاوی رنگ

ژنتیکی در بین ژنوتیپها و نیز واکنش متفاوت ژنوتیپها تحت

میکرولیتر آب مقطر استریل ،یک

تیمارهای دمایی داشت .سازوکار تحمل گیاهان تحت تیمار با

میکرولیتر از هر یک از آغازگرهای اختصاصی پیشرو و پسرو با

نانوذرات  TiO2تاکنون ناشناخته مانده با این وجود امروزه تنظیم

غلظت  11میکرومول و  5میکرولیتر نمونه  cDNAساخته شده

میزان ( ROSدر این مطالعه محتوای  )H2O2احتماالً میتواند

بود .برای هر واکنش دو تکرار بیولوژیک و سه تکرار تکنیکی

برخی از مکانیسمهای تحمل به تنش سرما را در گیاه نخود

استفاده شد .پس از آماده کردن مخلوط واکنش ،پلیت موردنظر به

مشخص کند.

فلورسنت ،Evagreen

دستگاه  iQ5منتقل شد و واکنش زنجیرهای پلیمراز به صورت دو
Relative expression software tool

دقیقه در دمای  9 ˚Cو  5تکرار با چرخههای  11ثانیه در

1

جدول -1توالیهای آغازگر استفاده شده در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی ()qPCR
Amplicon
)length (bp
156

Tm
)(˚C
60

159

61

157

62

189

62

)ʹSequence (5ʹ→3

Protein

Gene

F: ATGGCATGATGCTGGTACTTA
R:GTCTTTGATTGGCTGGAGAAGT
F:GAATGGTGAATGGGAGGTTG
R: TCAACCACAATGGCCTGTGTGG
F: CCCTCATTCGGCTTGTAGAG
R: AACTGCTTCCGCTTCTTCAG

Ascorbate peroxidase

Ca.APX

Accession
number
XM_004502430

Chaperonin-60

Ca.cpn-60

XM_004505990

Chromatin remodeling
complex ATPase

Ca.CrcATPase

XM_004508250

Actin 1

CaActin 1

EU529707.1

F: CTACGAATTGCCTGATGGAC
R: CCTCCTGAAAGGACGATGTT

جدول  -2نتایج آزمون چند دامنهای دانکن برای مقایسه شاخصهای آسیب :میزان فعالیت ( APXمیکرومول آسکوربات اکسیدشده بر میلیگرم در دقیقه پروتئین) و
محتوای هیدروژن پراکساید (( )H2O2میکرومول برگرم وزنتر)
 6روز پس از تنش سرما
تیمار با TiO2

شاهد

2 ˚C

 1روز پس از تنش سرما
تیمار با TiO2

شاهد

تیمار با TiO2

پارامتر

شاهد

Sel11439
2/69 ± 6/21a

cde

2/91 ± 6/9

bc

d

29/66 ± 1/1

21/96 ±1/ 2

25/11 ± 1/2de

2 / 9 ± 1/ 1e

/62 ± 1/12bc

bc

b

c

15/21 ± 2/11

62/1 ±1/25

61/ 5 ± /2

1/61 ± 1/21bcd
b

± 5/29

2 /

APX
H2O2

ILC533
2/66 ± 1/29bc
99/11 ± 2/25b

29/26±1/21cde
a

119/21 ± 1 /1

22/92 ± 2/52cde
b

15/11 ± 1/51

22/65 ± 2/12cde

± 1/11de

a

bc

111/ 5 ± 11/1

25/

12/29 ± /92

6/56 ± / 1b

APX

bc

H2O2

11/11 ± 6/65

حروف مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است.
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همچنین میزان  H2O2میتواند نشان دهنده درجه آسیب ایجاد

بررسی بیان نسبی ژن  APXنشان داد که تحت تنش سرما بیان این

;Prasad et al. 1994

ژن در ژنوتیپ حساس ،کاهش و در ژنوتیپ متحمل افزایش

 .)Heidarvand and Maali-Amiri. 2011در دمای  ،2 °Cتجمع

یافت ،طوریکه این افزایش در گیاهان تیمار شده با نانوذرات

 H2O2به طور معنیداری تنها در گیاهان متحمل تیمارشده با

 TiO2چشمگیر بود (شکل  .)1در پاسخ به تنش اکسیداتیو القا

نانوذرات  TiO2در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش یافت (12/5

شده توسط سرما ،ژنهای رمزکننده آنزیمهای آنتیاکسیدان شامل

درصد) .در روز ششم تنش سرما گیاهان متحمل تیمارشده با

 GPX ،CAT ،SOD ،APXو  PPOبا حذف ROSها در

نانوذرات  TiO2کاهش معنیداری در محتوای  H2O2در مقایسه با

هوموستازی سلول ایفای نقش میکنند (

دمای  2 °Cنشان دادند (بهتقریب  2درصد) درحالیکه در

 .)et al. 2013افزایش میزان رونوشت ژن  APXنشان دهنده این

گیاهان شاهد محتوای  H2O2تغییر معنیداری نداشت (جدول .)2

است که گیاهان از آسیبهای سلولی (نتایج  )H2O2تنش سرما

در همین شرایط محتوای  H2O2در گیاهان حساس تیمار شده با

جلوگیری کرده و تحت این شرایط گیاهان تیمارشده با نانوذرات

نانوذرات  ،TiO2در مقایسه با دمای  2 °Cتغییری نکرده در

 ،TiO2بهطور مؤثرتری چنین فعالیتی را انجام میدهند .نکته جالب

حالیکه در گیاهان شاهد افزایش (بهتقریب  1درصد) یافت

آن است که در ژنوتیپ متحمل تحت تنش و تیمار نانوذره بیان

(جدول  .)2بیشترین اثر نانوذرات  TiO2بر محتوای  H2O2در

ژن  APXهم در پاسخ زودهنگام (تا  6/1برابر) و هم در پاسخ دیر

ژنوتیپ متحمل مشاهده شد بهطوری که محتوای  H2O2به میزان

هنگام (تا  1/5برابر) افزایش معنیداری در مقایسه با دمای 2 °C

.) 2

نشان داد که بیانگر نقش القایی نانوذره  TiO2در فعالیت سیستم

بنابراین تحت تنش سرما ،نانوذرات  TiO2تنها مانع از افزایش

آنتیاکسیدانی گیاه میباشد (شکل  .)1جهت تایید نتایج رونوشت

محتوای  H2O2در ژنوتیپ حساس شد .این نتایج با نتایج مطالعه

ژن  ،APXفعالیت آنزیم  APXنیز تحت تیمارهای آزمایشی

انجام شده بر روی گیاه اسفناج که نشان داده در گیاهان تیمار شده

بررسی شد .تحت تنش سرما فعالیت آنزیم  APXدر ژنوتیپ

با نانوذرات  TiO2میزان تجمع  ROSکاهش مییابد ،مطابقت دارد

متحمل هم در مقایسه با شرایط دمای ( 2 °Cبهتقریب  22درصد)

( .)Lei et al. 2008نتایج تجزیه میزان  H2O2نشان داد که درجه

و هم در مقایسه با ژنوتیپ حساس (بهتقریب  1درصد) افزایش

پاسخ به نانوذرات  TiO2میتواند وابسته به نوع ژنوتیپ در شرایط

معنیداری داشت و این افزایش در گیاهان تیمار شده با نانوذره در

دمای طبیعی و تنش سرما متفاوت باشد که ظرفیت ژنتیکی

مقایسه با گیاهان شاهد چشمگیر بود (شکل .)1

ژرمپالسم نخود را در پاسخ به شرایط محیطی نشان میدهد.

باالترین میزان فعالیت آنزیم  APXدر ژنوتیپ متحمل تیمارشده

بنابراین بررسی شاخص خسارت سلولی از یک طرف ممکن

با نانوذره شش روز پس از تنش سرما مشاهده شد ،همان شرایطی

است بهعنوان نشانگری آگاهیبخش در ارزیابی اثرات نانوذرات

که میزان خسارت سلولی به کمترین میزان خود رسید (جدول .)2

 TiO2در سلولهای گیاهی مفید باشد و از طرف دیگر نشان

چنین نتایجی حتی با مشاهده میزان فعالیت این آنزیم در گیاهان

میدهد که غلظتهای پایین نانوذره ( )5 mg/Lنه تنها سبب القا

متحمل تیمارشده با نانوذره در مقایسه با گیاهان شاهد قابل انتظار

تنش اکسیداتیو نشده بلکه با کاهش میزان ROSها ،از خسارت

بود .بنابراین افزایش فعالیت و رونوشت ژن  APXدر ژنوتیپ

سلولی جلوگیری میکند.

متحمل که تحمل بیشترى به سرما نشان داد ،بیانگر تحریک فعالیت

در بسیارى موارد افزایش فعالیت آنتیاکسیدان سلولی تحت تاثیر

ژنوم در سطح رونویسی و پس از رونویسی در راستاى

تنشهای محیطی که جهت حذف ROSها در سلول رخ میدهد

آمادهسازى گیاه براى رویارویى با دماهاى پایینتر بهموازات بروز

شده توسط تنش سرما نیز باشد (

کمتری نسبت به گیاهان شاهد در دمای  2 °Cرسید (جدول

در پى تجمع رونوشت ژنهای آن اتفاق میافتد

(Kazemi-

 .)Shahandashti et al. 2013بهمنظور مطالعه این موضوع میزان
بیان نسبی ژن آسکوربات پراکسیداز ( )APXبررسی شد .نتایج
02
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شکل  -1الگوی بیان ژنهای آسکوربات پراکسیداز ( ،)APXکمپلکس بازآرایی کروماتین ( )Crcو چاپرونین61-

 Cpn-60در ژنوتیپهای متحمل Sel96Th11439

(الف ،ج ،ه) و حساس ( ILC533ب ،د ،و) گیاهان کنترل (ستون سیاه) و گیاهان تیمارشده با نانوذرات ( TiO2ستون خاکستری) نخود تحت تیمارهای دمایی آزمایش
شامل شرایط کنترل ( ،)23°Cروز اول و روز ششم تنش سرما (.) °C

چنین نتایجی بیانگر فعالیتهای هماهنگ بین آنزیم  APXو میزان

گزارشهای قبلی نیز سنتز هماهنگ رونوشتهای ژنی را با

رونویسی ژن  APXدر گیاه نخود مخصوصا تحت اثر تیمار

فعالیت  APXتحت تنشهای محیطی در گیاهان متفاوت نشان

نانوذرات  TiO2نیز میباشد و میتواند بهطور متمایزی درجه

میدهند (

تحمل به تنش سرما را در ژنوتیپهای متحمل و حساس نشان

.)2008; Kazemi-Shahandashti et al. 2013

دهد.

بهنظر میرسد که نوسانات در فراوانی رونوشت ژن همراه با

Cook et al. 2004; Yong et al. 2008; Zheng et al.

فعالیت آنزیمی آن با تغییرات میزان  ROSمرتبط باشد .در
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برنامهریزی مجدد سلولی تحت شرایط محیطی جدید ،تغییر الگوی

انرژی ،متابولیتهای دفاعی تولید خواهند شد (

رونوشت ژنها ویژگی منحصر به فرد گیاهان بوده که به وسیله

.)2017

تنظیمکنندههای ژنتیکی و اپیژنتیکی القا میشود .آرایش مجدد

نتایج نشان داد که در ژنوتیپ متحمل ،بیان نسبی چاپرون

کروماتین (وابسته و غیر وابسته به  )ATPتغییری دینامیک در

مولکولی  Ca. chaperonin-60در روز اول تنش سرما در مقایسه

معماری کروماتین است که به پروتئینهای تنظیمی ماشین

با دمای معمولی تا  11/1برابر افزایش یافت (شکل  .)1این توالی

رونویسی اجازه دسترسی به  DNAژنومی را داده بهطوریکه بیان

رمزکننده زیرواحد آلفا چاپرونین  61متصل شونده به زیر واحد

ژن را تنظیم میکند ( .)Yang et al. 2015در روز اول تنش سرما

بزرگ روبیسکو در گیاه نخود است .محصول این خانواده

بیان ژن کمپلکس بازآرایی کروماتین در هر دو ژنوتیپ در

پروتئینی ،در ممانعت از تجمع برگشتناپذیر پروتئینهای

تیمارهای شاهد و تیمار شده با نانوذرات  TiO2در مقایسه با دمای

غیرطبیعی در شرایط طبیعی و تنش ایفای نقش کرده و با مصرف

معمولی تا  1/2برابر افزایش یافت ،بهطوریکه این افزایش در

 ATPدر متصل کردن زیرواحدهای روبیسکو نقش دارد

گیاهان تیمارشده با نانوذرات  TiO2بیشتر بود (شکل  .)1این

( .)Timperio et al. 2008مطالعات نشان داده که محصول ژنهای

افزایش بیان نشان میدهد که تغییر فعالیت ژنها بهعنوان رویکرد

چاپرونین در گیاهان در تنظیم متابولیسم پروتئینها نقش دارند به

اساسی و پایه در مقابله با اثرات نامطلوب تنش مطرح شده و یکی

طوریکه محصوالت این خانواده ژنی بهعنوان اولین گروه از

از راهکارهای تقویت قدرت دفاعی گیاه تلقی میشود که در

پروتئینهای پاسخدهنده به تغییرات دمایی شناساییشدهاند

نهایت منجر به کاهش میزان خسارتهای سلولی در روز ششم

( .(Kotak et al. 2007کاهش بیان نسبی این ژن در روز ششم در

تنش سرما در گیاهان متحمل مخصوصاً گیاهان تیمارشده با

ژنوتیپ متحمل (تا  /9برابر کاهش) میتواند در اثر خسارت

نانوذره میشود .با این وجود ،در روز ششم تنش سرما چنین

تنش سرما یا در اثر سازگاری به سرما و عدم نیاز به القای بیان

پاسخی در میزان رونوشت این ژن مشاهده نشد بهطوریکه میزان

این ژن باشد (شکل  .)1با توجه به کاهش معنیدار میزان

بیان این ژن تا  6/5برابر کاهش یافت (شکل  .)1بهدلیل نقش این

در روز ششم تنش سرما مخصوصاً گیاهان تیمارشده با نانوذرات

ژن در تغییر موقعیت نوکلئوزومها و جدا شدن هیستونها از

 TiO2که همراه با افزایش بیان آنزیمهای آنتیاکسیدان کاهش

 DNAو یا تسهیل تبادل هیستونها که با همکاری ژنهای

یافته فرضیه دوم تایید میشود .بنابراین چاپرونینها با حفاظت از

متعددی انجام میشود ( ،)Harikrishnan et al. 2005تغییر بیان آن

ساختار پروتئینها نقش تعیین کنندهای در تحمل به تنش از طریق

احتماال بخشی از پاسخهای اولیه گیاه نخود تحت تنش سرما

افزایش ظرفیت فتوسنتزی دارند زیرا فعالیت فتوسنتزی با

محسوب شده که بر حسب ظرفیت ژنتیکی ژنوتیپها میتواند

تولید ATPمیتواند در تولید متابولیتهای اولیه و ثانویه موثر در

باعث تغییرات فنوتیپی (تایید شده با میزان خسارتها) متنوع در

تنش سرما شرکت کرده و درنهایت به افزایش درجه تحمل

گیاه شود .تحقیقات نشان داده که در شرایط تنش ،رشد طبیعی

بیانجامد ،مکانیسمهایی که در اثر ضعف سیستم فتوسنتزی در گیاه

گیاهان تراریخته آرابیدوپسیس که در آنها ژن

AtCHR12

Amini et al.

H2O2

حساس مشاهده نمیشود (شکل .)1

تشدیدشده 1دچار کاهش میشود ،اما در تراریختههایی که ژن

نتایج این پژوهش نشان میدهد که نانوذرات  TiO2نه تنها ممکن

 AtCHR12حذفشده ،2رشد گیاه در شرایط تنش کمتر تحت

است توسط گیاه نخود جذب شوند ،بلکه زمانیکه گیاهان در

تاثیر قرار میگیرد ( .)Mlynarova et al. 2007چنین تغییراتی سهم

معرض تنش سرما قرار میگیرند القا کننده اثرات مثبت بر سلول

عمدهای در سازگاری به سرما در اثر برنامهریزی مجدد بیان ژنها

می باشند .تحت تنش سرما ،نانوذرات ROS ،TiO2های بین

و هوموستازی سلولی ایفا میکند زیرا با صرفهجویی در مصرف

سلولی ( )H2O2را که مسئول تنشهای اکسیداتیو میباشند ،در
فرایند سلولی وابسته به زمان کاهش میدهند .جالب است که این

Overexpression
Knock out
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...برخی تغييرات فيزيولوژيکی و مولکولی القاشده بهوسيله

رضا معالی امیری و همکاران

 با القای برخی از پاسخهایTiO2 نتایج نشان داد که نانوذرات

فعالیت کرده که نشاندهنده وجود ظرفیت ژنتیکی گیاه نخود

سلولی در طول دوره تنش سرما باعث کاهش خسارت سلولی و

 القای متمایز فعالیتهای.جهت افزایش تحمل سرما میباشد

 این یافتهها که گیاه نخود.ارتقای سطح تحمل در گیاه نخود شد

 احتماالTiO2 آنتیاکسیدانی در گیاهان تیمارشده با نانوذرات

 در اثر کاهش میزان خسارتهای،TiO2 تیمارشده با نانوذرات

 شده و میزان تحمل به سرما در گیاهH2O2 باعث کاهش محتوای

 ممکن است به توانایی،سلولی تحمل بیشتری به تنش سرما دارد

 تصور میشود که.نخود حساس و متحمل را افزایش داده است

گیاه نخود برای بقا و یا بهبود آن طی تنش سرما بیانجامد و کاربرد

سلولها خواستار ایجاد هوموستازی جدید در انرژی و متابولیت

 که منجر، در کشاورزی پیشنهاد کندTiO2 جدیدی برای نانوذرات

 این را میتوان از افزایش.برای سازگاری به تنش سرما باشند

 تحقیقات گذشته نیز نشان.به پایداری عملکرد در مزرعه شود

فعالیت ژنهای کمپلکس بازآرایی کروماتین و فعالیتهای

 تغییر در وزن، سبب سنتز کلروفیلTiO2 دادهاند که نانوذرات

) به شکلی هماهنگ در سطوحAPX آنزیمهای آنتیاکسیدان (مانند

 عملکرد و برخی از ویژگیهای متابولیسمی موجودات،خشک

 که احتماالً به منظور اطمینان از،رونویسی و ترجمه مشاهده کرد

فتوسنتز کننده شده که این تغییرات غالباً همراه با القای سامانههای

توانایی گیاهان برای زنده ماندن یا بهبود در طول تنش سرما ایجاد

دفاعی و کاهش قابل توجه در شاخصهای خسارت بوده است

)H2O2(  این پاسخها با کاهش میزان خسارت سلولی.میشود

(

 چنین پاسخهای متمایزی ممکن است به عنوان.همراه بودند

 با توجه به چالشهای بهداشتی و زیست، با این وجود.)2013

 تحت تنش سرماTiO2 شاخص ایده آل در مطالعه اثرات نانوذرات

 بر عملکرد و کیفیت نخود،TiO2  اثرات کاربرد نانوذرات،محیطی

.درنظر گرفته شود
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