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تنش شوری فرآيندهای فيزيولوژيکی متعددی را در گياهان تحت تأثير قرار میدهد .از آن جمله
آسيبهای اکسيداتيو اجزای سلولی میباشد که توسط گونههای فعال اکسيژن ايجاد میشوند و
در مقابل ،آنزيم های آنتی اکسيدان باعث جلوگيری از اين آثار مخرب میشوند .در اين تحقيق
تغييرات بيان ژنهای آهن سوپراکسيد ديسموتاز و فريتين 3-تحت تنش شوری (،22 ،20 ،22 ،0

واژههای کلیدی
آهن سوپراکسید دیسموتاز

 900و  920ميلیموالر  )NaClدر گياه نعناع فلفلی با روش  Real time PCRمورد بررسی قرار
گرفت .در زمانهای  22و  22ساعت ،يک هفته و يک ماه پس از شروع تنش از برگ و ريشه گياه
نمونه برداری انجام گرفت .نتايج نشان داد که بيان ژن  FeSODبا افزايش تنش شوری در هر دو

بیان ژن

نمونه برگ و ريشه افزايش يافت ،اما اين افزايش بيان در برگها بيشتر و پايدارتر بود .در برگها

شوری

 22ساعت پس از شروع تنش بيان ژن  FeSODکاهش يافت ،اما با گذر زمان تا يک هفته افزايش

فریتین

در بيان اين ژن مشاهده شد .پس از يک م اه اعمال تنش ،بيان اين ژن در نمونه برگ مجدداً به-

نعناع فلفلی ()Mentha piperita L.

صورت معنیداری کاهش يافت .در ريشه نيز در نمونهبرداری  22ساعت ،بيان ژن  FeSODکاهش
داشت ،اما در زمانهای  22ساعت ،يک هفته و يک ماه پس از تنش ،بيان اين ژن به مقدار جزيی
افزايش يافت .بيان ژن فريتين در سطوح مختلف شوری در نمونه برگ با ريشه تفاوت داشت ،به
طوریکه در برگ در سطوح پايين تنش ( 22و  20ميلیموالر) ميزان بيان ژن افزايش يافته و با
افزايش سطح شوری ميزان بيان ژن کاهش يافت .اما در ريشه در تمامی سطوح تنش بيان ژن
کاهش نشان داد .در مورد زمانهای مختلف نمونهبرداری پس از شروع تنش نيز بيان ژن فريتين
در برگ و ريشه با هم متفاوت بود ،به گونهای که در زمانهای اوليه پس از شروع تنش ( 22ساعت)
در برگها افزايش معنیداری در بيان ژن مشاهده شد و تدريجاً با افزايش مدت زمان قرارگيری
در معرض تنش بيان ژن کاهش يافت .اما بيان اين ژن در ريشه در زمانهای  22و  22ساعت و يک
هفته کاهش يافته و با رسيدن به يک ماه قرارگيری در معرض تنش به ميزان قابل توجهی افزايش
نشان داد.
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مقدمه

ترتیب سبب تخریب پروتئینها ،پراکسیده شدن لیپیدها ،جهش در

نعناع فلفلی 1با نام علمی  Mentha piperita L.متعلق به خانواده

ساختار  DNAو در نهایت مرگ سلولی میشود (

 Lamiaceaeگیاهی علفی ،چند ساله و ریزومدار است .این گیاه

 .)2009گیاهان برای کاستن از آسیبهای ناشی از گونههای اکسیژن

گونهای هیبرید است که بهطور طبیعی از تالقی بین گونههای

فعال دارای ساز و کارهای آنتی اکسیدانی هستند (

 Mentha aquaticaو  Mentha spicataحاصل شدهاست .بذر آن

 .)Pandey 2004فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان نقش مهمی را در

فاقد قوه نامیه است و عمدتاً به طریق رویشی تکثیر میشود .نعناع

پاکسازی گونههای اکسیژن فعال ایفا میکنند .این آنزیمها توانایی

فلفلی از جمله گیاهان دارویی است که بهواسطه اثرات دارویی

تحمل به تنش در گیاه را افزایش داده و پیری را به تأخیر میاندازند

متعدد از دیرباز توجه محققان را به خود معطوف داشته است.

(.)Alscher et al. 2002

مصرف این گیاه در اشکال مختلف دارویی ،غذایی و بهداشتی

سوپراکسید دیسموتاز1ها ( ،)SODآنزیمهای فلزی هستند که

سبب امتیاز آن نسبت به سایر گیاهان دارویی شدهاست .اثرات

اولین خط دفاعی در مقابل آسیبهای ناشی از رادیکال اکسیژن

ثمربخش این گیاه به اسانس آن (که جزیی از متابولیتهای ثانویه

میباشند .آنزیمهای  ،SODرادیکال سوپراکسید (

) تولید شده

محسوب میشود) نسبت داده شدهاست ،بنابراین هر عاملی که بر

بهوسیله زنجیره انتقال الکترون در کلروپالستها و میتوکندریها

کمّیت و کیفیت اسانس اثرگذار باشد ،مورد توجه قرار میگیرد

را با تولید پراکسید هیدروژن ( )H2O2از بین میبرند .پراکسید

( .)Omidbeigi 2009شوری از مهمترین تنشهای غیرزنده

هیدروژن نیز توسط کاتاالزها ( )CATو پراکسیدازها ( )POXدر

میباشد که هر ساله خسارتهای زیادی به گیاهان زراعی در

بخشهای مختلف سلولی از بین برده میشود (

سطح جهان وارد مینماید .اکثر گیاهان زراعی به تنش شوری

 .)1994محققان متعددی به دخالت این آنزیم در حفاظت از سلول

حساس هستند و نمیتوانند در شرایط شوری بسیار حاد زنده

Ahmad et al.

Agarwal and

Bowler et al.

در تنشهای مختلف اشاره کردهاند .فعالیت آنزیمهای آنتی-

بمانند و در صورت زنده ماندن ،مقدار محصول آنها اندک

اکسیدان از جمله  SODدر تمام غلظتهای نمک در دو رقم پنبه

خواهد بود .گیاهان از طریق فرآیندهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی

به طور تصاعدی افزایش یافت (

و همچنین سلولی و مولکولی به این تنش پاسخ داده و خود را با

 .)2007با افزایش غلظت کلرید سدیم ،فعالیت آنزیم سوپراکسید

شرایط محیطی منطبق و یا متحمل میسازند (.)Bray et al. 2000

دیسموتاز در  Hydrilla verticillata L.افزایش یافت (

Desingh and Kanagaraj

Panda

به محض درک و تشخیص تغییرات درون سلولی ،مسیرهای پیام-

 .)and Khan 2004افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان تحت

رسانی مختلفی بهمنظور تبدیل تنش فیزیکی به یک پاسخ

تنش شوری غالباً با افزایش تحمل به شوری در ارتباط است

بیوشیمیایی مناسب شروع شده و هریک از آنها بیان دستهای

(.)Mittova et al. 2004

خاص از ژنهای پاسخ دهنده به تنش را سبب میشوند .فعالیت

فریتین پروتئین ذخیرهای آهن است که در تمام یوکاریوتها

کامل همه این آبشارهای پیام رسانی القا شده ،منجر به انطباق گیاه

وجود دارد و از  9زیر واحد تشکیل شدهاست (

و در نتیجه تحمل تنش در آن میشوند (.)Leonardis et al. 2007

 .)al. 2003در گیاهان این پروتئین توسط هسته کد شده و به

گزارش شدهاست که همه تنشهای محیطی تولید گونههای فعال

پالستیدها منتقل میشود .فریتین از طریق شرکت در محافظت از

اکسیژن ( )ROSرا که باعث آسیب اکسیداتیو میشوند ،هدایت

کلروپالستها نقش مهمی در پاسخ به تنش اکسیداتیو در گیاهان

میکنند .انواع اکسیژن فعال از میل ترکیبی بسیار باالیی جهت
واکنش با بیومولکولهای حیاتی نظیر پروتئینها ،لیپیدها و اسیدهای

Sickmann et

بازی میکند ( .)Lobreaoux et al. 1995مطالعات مختلفی که به-
منظور بررسی اثرات بیان بیشتر فریتین در سیتوپالسم و یا

نوکلئیک برخوردار است .آسیب به بیومولکولهای یاد شده به-

پالستیدها در گیاهان تراریخت صورت گرفته است بیانگر افزایش

1

توان گیاه به هنگام مواجهه با تنشها است .توتون تراریخت با ژن

Peppermint
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فریتین که سطح بیشتری از فریتین را در خود بیان مینمود،

نمونهبرداری شد .نمونهها بالفاصله پس از جمعآوری در

( Hegeduse et al.

نیتروژن مایع قرار گرفته و برای استخراج  RNAکل در مرحله

 .)2002میتوان یک نقش فعال برای این پروتئین در شبکه تنش

بعد ،در دمای منفی  42درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از

اکسیداتیو حدس زد چون فریتین میتواند بهصورت بالقوه

پودر کردن بافت های گیاهی در ازت مایع با استفاده از هاون

دسترسی به آهن را برای آنزیمهایی که آهن را بهعنوان یک

چینی ،استخراج  RNAکل توسط کیت  pBiozolشرکت

Paramonova et al.

 Bioflaxمطابق دستورالعمل مربوطه انجام شد .کیفیت و کمیت

 .)2004هدف از این تحقیق ،بررسی مقایسهای اثر تنش شوری بر

 RNAاستخراج شده با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز یک

نسبت به تنش سرما مقاومت بیشتری نشان داد

کوفاکتور استفاده میکنند ،افزایش دهد (

بیان ژنهای آهن سوپراکسید دیسموتاز و فریتین 1-در برگ و
ریشه نعناع فلفلی با استفاده از تکنیک  Real time PCRمیباشد.

درصد و دستگاه نانوفتومتر شرکت  IMPLENارزیابی شد .نمونه-
های  RNAبهمنظور حذف  DNAژنومی با آنزیم  DNaseIتیمار
شده ،سپس ساخت  cDNAبا استفاده از کیت  RevertAidشرکت
فرمنتاز و با توجه به دستورالعمل مربوطه انجام شد .آغازگرها با

مواد و روشها
نشاهای نعناع فلفلی ،که متعلق به یک توده وارداتی از انگلیس
بود ،از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تهران تهیه شد.
ابتدا این نشاها بهمنظور تکثیر در تعدادی گلدان با بستر خاک
کشت شد .پس از گذشت دو ماه از بین نشاهای رشد یافته
گیاهچههای مناسب انتخاب شده و به گلدانهای جدید با بستر
پرلیت-کوکوپیت به نسبت  :1انتقال یافت .از آن جایی که بستر
پرلیت-کوکوپیت فاقد مواد غذایی است ،گلدانها هر روز با 22
میلیلیتر محلول  1xهوگلند)Hoagland and Arnon 1950( 1
آبیاری میشد .تنش شوری در سطوح شاهد122 ،15 ،52 ، 5 ،
و  152میلیموالر اعمال شد .آزمایش در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .در زمانهای  9و  94ساعت،
یک هفته و یک ماه پس از شروع تنش از برگها و ریشه گیاه

استفاده از نرمافزار آنالین  Primer3با توجه به ویژگیهای مورد
نظر برای استفاده در آزمون با روش  ،QRT-PCRبر اساس توالی
ژنهای مورد نظر در سایت  NCBIطراحی شدند (جدول .)1
واکنش  Real time PCRبا استفاده از تکنولوژی رنگ سایبرگرین
و کیت سایبربیوپارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان در دستگاه  iQ5شرکت  BIO-RADایاالت متحده امریکا
که قادر است ارزیابی را در زمان واقعی انجام دهد ،در سه تکرار
آزمایشی انجام شد .ژن گلیسر آلدهید  -1فسفات دهیدروژناز
( )GAPDHبهعنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد .درون هر
تیوب از پلیت  46خانهای 12 ،میکرولیتر از محلول کیت ،یک
میکرولیتر از هر آغازگر ،پنج میکرولیتر  cDNAو سه میکرولیتر
آبمقطر ریخته شد.
Housekeeping gene

Hoagland

1

جدول  -1مشخصات آغازگرها
طول محصول (جفت باز)
159

14

96

دمای ذوب
6 /

درصد GC

توالی
ʹ5ʹ→3

نام ژن

51/44

6 /91

55

L–TGGGGGAAGCATCACAGAG
R-GATTCCACACCTGAGCAGCA

آهن سوپراکسید دیسموتاز

61/ 1

52

6 /91

55

L-GATCATGCGGAGAAAGGAGATG
R-CCTTTACCCACTCGCCTCAA

فریتین

6 /21

52

6 /51

51/44

L-ACCCTCAACAATGCCAAACC
R-GATCTCCGCCCCTAGCAAA

گلیسر آلدهید -1فسفات
دهیدروژناز
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جدول

انجام شد .پس از اتمام چرخههای  ،PCRمنحنی ذوب
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این ژن در برگ با افزایش تیمار شوری یک روند افزایشی داشت
و رفته رفته با افزایش سطح تنش میزان بیان ژن افزایش یافت.

با برنامه دمایی  2/5درجه سانتیگراد در هر چرخه و بین دمای
 55-45درجه سانتیگراد بهمنظور بررسی اختصاصیت واکنش
 PCRرسم شد .اطالعات بهدست آمده از دستگاه

Real time

جدول  -چرخه حرارتی
زمان (ثانیه)

Real-time RT-PCR

دما

مرحله

تعداد چرخه

چرخه

 PCRتوسط نرمافزار  RESTتجزیه و تحلیل شده و نمودارهای

12

45

1

1

1

مربوطه با نرمافزار  Excelرسم شدند .بیان نسبی ژنهای مورد

12

45

1

بررسی با استفاده از فرمول ( Pfaffl et al. )2002محاسبه شد:

(درجه سانتیگراد)

92

12

6

2

1

1

12

55→ 45

1

41

(منحنی ذوب) 1

نتایج

همچنین مشاهده شد که میزان بیان اینن ژن در ریشنه در سنطوح

مقدار آغازگر و دمای مرحله اتصال آغازگر از فاکتورهای اساسی

اولیه تنش یعنی  5و  52میلنیمنوالر  NaClبنه تندریج افنزایش

در بهینهسازی واکنش  Real-time PCRمحسوب میشوند .شرایط

یافت و بیشترین میزان افزایش بیان نیز مربوط به همنین سنطوح

بهینه طوری فراهم شد که بازدهی واکنش در بهترین حالت ممکن

بود (بهترتیب  1/64و  1/41برابر نسبت به شاهد) .اما در سطح 15

باشد و هیچ محصول غیر اختصاصی در طول واکنش تولید نشود

میلیموالر  NaClمیزان بیان آن کاهش یافت (  -1/22برابر نسبت

که این امر با استفاده از منحنی ذوب تأیید شد .از این منحنی برای

به شاهد) .سپس در تیمنارهنای  122و  152میلنیمنوالر افنزایش

تعیین پرایمر دایمر جهت بهینهسازی واکنش و اطمینان از عدم

بسیار جزیی در بیان این ژن مشاهده شد (بنهترتینب  1/91و 1/19

حضور احتمالی رشتههای غیر اختصاصی استفاده میشود .نمونه-

برابر نسبت به شاهد) (شکل  .)1در کل منیتنوان گفنت بینان ژن

هایی از منحنی تکثیر و منحنی ذوب ژنهای مورد مطالعه در

 FeSODدر ریشه نیز همانند برگ افزایش یافت ،گرچه در برخنی

نشان داده شدهاست .نتایج

سطوح تنش مقدار افزایش بیان جزیی و بیشتنرین افنزایش بینان

تحقیق حاضر در شکلهای  1و

نشان داد که بیان ژن  FeSODبا افزایش سطوح شوری در برگ

مربوط به سطوح اولیه تنش بود.

افزایش یافت و در سطح  152میلیموالر به بیشترین مقدار خود
رسید ( 5/51برابر نسبت به شاهد) (شکل  .)1بهعبارت دیگر بیان

شکل -1نمونهای از منحنی ذوب ژنهای مورد مطالعه ،الف)  ،GAPDHب)  FeSODو ج) Ferritin
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شکل  -نمونهای از منحنی تکثیر ژنهای مورد مطالعه ،الف)  ،GAPDHب)  FeSODو ج) Ferritin
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شکل  -5بیان نسبی ژن فریتین در پاسخ به سطوح مختلف تنش شوری در برگ و ریشه نعناع فلفلی

در این آزمایش در زمانهای مختلف ( 9و  94ساعت ،یک هفته

این ژن

و یک ماه) پس از شروع تنش از ریشه و برگ گیاه نعناع فلفلی

به نمونه شاهد افزایش یافت .اما پس از یک ماه اعمال تنش

نمونهبرداری شد تا عالوه بر بررسی تغییرات بیان ژن با تغییر

کاهش معنیداری در بیان این ژن در برگ مشاهده شد و میزان

سطوح تنش ،روند تغییرات با گذر زمان نیز مورد بررسی قرار

بیان ژن در این تیمار تقریباً چهار برابر نسبت به شاهد کاهش

گیرد .مشاهده شد که در ساعات اولیه پس از شروع تنش (9

یافت (شکل .)9

ساعت) بیان ژن  FeSODدر برگ به مقدار جزیی کاهش یافت

همانند برگ در ریشه نیز در نمونهبرداری  9ساعت (پس از

( -1/24برابر نسبت به شاهد) ،اما با گذر زمان افزایش در بیان این

شروع تنش) ژن  FeSODیک کاهش بیان جزیی داشت (-1/15

ژن مشاهده شد ،به گونهای که  94ساعت پس از شروع تنش بیان

برابر نسبت به شاهد) ،اما در زمانهای  94ساعت ،یک هفته و
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یک ماه بیان این ژن به مقدار جزیی افزایش یافت (بهترتیب ،1/9

در مقایسه بین زمانهای مختلف نمونهبرداری پس از شروع تنش

 1/19و  1/94برابر نسبت به شاهد) (شکل .)9

در برگ مشاهده شد که  9ساعت پس از اعمال تنش بیان ژن

بیان ژن فریتین در برگ در سطوح اولیه تنش یعنی  5و 52

فریتین نسبت به شاهد کاهش یافت ( -1/ 9برابر نسبت به

میلیموالر  NaClبه تدریج افزایش یافت ،به گونهای که مقدار

شاهد) ،اما  94ساعت پس از شروع تنش میزان بیان این ژن

برابر نسبت به

افزایش معنیداری داشت و بیان آن حدوداً چهار برابر نسبت به

شاهد بود .در سطوح  15و  122میلیموالر کاهش در بیان این ژن

شاهد افزایش یافت .افزایش بیان این ژن در نمونهبرداری یک

مشاهده شد (بهترتیب  -1/11و  -1/14برابر نسبت به شاهد) ،ولی

هفته جزیی و غیر معنیدار بود ( 1/21برابر نسبت به شاهد) .اما

در بیشترین سطح تنش ( 152میلیموالر) مجدداً بیان ژن به مقدار

یک ماه پس از شروع تنش بیان این ژن مجدداً کاهش یافت

جزیی افزایش یافت ( 1/21برابر نسبت به شاهد) (شکل .)5

( -1/14برابر نسبت به شاهد) (شکل .)6

نتایج همچنین نشان داد که ژن فریتین در تمام سنطوح شنوری در

نتایج نشان داد که در زمانهای  9و  94ساعت و یک هفته پس

ریشه کاهش بیان داشت .در سطوح اولیه تنش میزان کناهش بینان

از شروع تنش بیان ژن فریتین در ریشه کاهش یافت (بهترتیب

افزایش بیان ژن در این دو سطح بهترتیب  1/5و

 - ،- /46و  -1/21برابر نسبت به شاهد) ،سپس افزایش معنی-

کمتر بوده (بهترتیب  -1/14و  -1/26نسبت به شاهد در تیمارهای
 5و  52میلیموالر) ولی با افزایش غلظنت نمنک مینزان کناهش

داری در بیان این ژن در نمونهبرداری یک ماه پس از شروع تنش

بیان افزایش یافت (بهترتیب  -9/15 ،-1/ 1و  -1/21برابنر نسنبت

مشاهده شد و بیان این ژن در این تیمار  5/6برابر نسبت به شاهد

به شاهد در تیمارهای  122 ،15و  152میلیمنوالر) و بنیشتنرین

افزایش یافت( .شکل .)6

مقدار کاهش در سطح  122میلیموالر مشاهده شند ( -9/15برابنر
نسبت به شاهد) (شکل .)5
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فلفلی با تکنیک  cDNA-AFLPبررسی کرد ،مطابقت دارد .این

گیاهان غالباً در معرض شرایط تنش میباشند و این شرایط ،آنها

محقق اعالم نمود که بیان ژن آهن سوپراکسید دیسموتاز با اعمال

را از رسیدن به پتانسیل ژنتیکی کامل باز میدارد و تولیدات

تنش شوری آغاز شده و با افزایش میزان تنش ،بیان ژن به مقدار

گیاهی را در پهنه جهانی محدود میسازد .گیاهان نیز از طریق

قابل توجهی افزایش مییابد Soleimani et al. )2012( .در بررسی

فرآیندهای فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و همچنین سلولی و

اثر شوری بر گیاه زیره سبز مشاهده کردند که با افزایش تیمار

مولکولی به این تنشها پاسخ داده و خود را با شرایط محیطی

شوری تا سطح  152میلیموالر بیان ژنهای  Fe-SODافزایش

منطبق و یا نسبت به آن متحمل میسازند ( .)Bray et al. 2000به

یافت .در برگ خلر اعمال تنش شوری  22میلیموالر فعالیت

محض درک و تشخیص تغییرات درون سلولی ،مسیرهای پیام-

آنزیم سوپراکسید دیسموتاز کل و آیزوزیم  Fe-SODرا بهطور

رسانی مختلفی بهمنظور تبدیل تنش فیزیکی به یک پاسخ

معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد (.)Esfandiari et al. 2010

بیوشیمیایی مناسب شروع شده و هریک از آنها بیان دستهای

فعالیت  SODتحت تنش کلرید سدیم در ریشه و اندام هوایی جو

خاص از ژنهای پاسخ دهنده به تنش را سبب میشوند .شناسایی

افزایش یافت ،اما این افزایش در ریشه پایدارتر بود (

این گونه ژنها و تعیین الگوی بیان آنها در پاسخ به انواع تنشها

 .)2005فعالیت آنزیم  SODدر اندام هوایی و ریشه با افزایش

موجب خواهد شد تا درک بهتری از عملکرد آنها در سازگار

شوری در گیاه  Catharanthus roseusکاهش یافت ،در حالی که

نمودن گیاهان به انواع تنشها حاصل شود و راهکارهای مؤثری

در سطوح شوری پایین ،فعالیت آنزیم در ریشه بهطور مشخصی

در اصالح گیاهان جهت بهبود تحمل به تنش ایجاد شود

افزایش نشان داد ( .)Jaleel 2009این محقق عنوان نمود که کاهش

( .)Leonardis et al. 2007ژنهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر

فعالیت  SODمیتواند پیامد تعدیل ساخت و تجمع آنزیمهای کم

(آهن-سوپراکسید دیسموتاز و فریتین )1-از جمله ژنهای القا

(Bowler et al. )1994

فعال و یا تغییر و تبدیل بیشتر  SODباشد.

Kim et al.

شده در پاسخ به انواع تنشها در سلول هستند و هر یک نقش-

گزارش کردند که  FeSODدر کلروپالستها حضور و فعالیت

های متفاوتی را در این راستا بر عهده دارند .سوپراکسید

دارد و اغلب فراوانترین  SODحاضر در برگهای سبز است .از

دیسموتازها ( ،)SODآنزیمهای فلزی هستند که تبدیل رادیکال-

آن جایی که سلولهای ریشه فاقد کلروپالست هستند ،میتوان

های سوپراکسید به اکسیژن و هیدروژن پراکسید را کاتالیز میکنند

استنباط کرد که این ژن یا در ریشه بیان نمیشود یا مقدار بیان آن

و اولین خط دفاعی در مقابل آسیبهای ناشی از رادیکال اکسیژن

بسیار ناچیز است.

محسوب میشوند ( .)Bowler et al. 1994فریتین پروتئین

نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که در ساعات اولیه پس از

ذخیرهای آهن است و توانایی ذخیره  9522اتم آهن در هر

اعمال تنش ( 9ساعت) بیان ژن  FeSODدر برگ به مقدار جزیی

مولکول خود را دارد .این عنصر آهن آزاد اضافی را پنهان میکند

کاهش یافت اما پس از آن با گذر زمان تا یک هفته یک روند

و از تشکیل رادیکالهای هیدروکسیل در اثر واکنش فنتون

افزایشی در بیان این ژن مشاهده شد .سپس مجدداً در تیمار یک

جلوگیری میکند

(.)Lobreaoux et al. 1995

همانطور که در بخش نتایج نیز ذکر شد ،بیان ژن  Fe-SODدر

برگ با افزایش تیمار شوری به تدریج افزایش یافت و در بیش-

ترین سطح تنش ( 152میلیموالر) به بیشترین مقدار خود رسید.

ماه بیان آن بهصورت معنیداری کاهش یافت .در ریشه نیز در
نمونهبرداری  9ساعت ژن  FeSODیک کاهش بیان جزیی
داشت اما در زمانهای  94ساعت ،یک هفته و یک ماه بیان این
ژن به مقدار جزیی افزایش یافت .آنزیمهای آنتی اکسیدان را می-

در ریشه نیز بیان این ژن با افزایش تیمار شوری افزایش یافت اما

توان به دو گروه طبقهبندی کرد ،گروهی که در یک فاز سریع از

بیشترین مقدار افزایش بیان مربوط به سطوح اولیه تنش ( 5و

تنش اکسیداتیو واکنش میدهند مانند کاتاالزها و گلوتاتیون

 52میلیموالر) بود .این نتایج با نتایج بهدست آمده از مطالعه

پراکسیداز ،و گروه دیگر که کمی دیرتر پاسخ میدهند ،کمی قبل

( Ghajar )2013که اثر تنش شوری را بر اندام هوایی گیاه نعناع

از اینکه آسیب قابل مشاهده شروع به پیشرفت نماید مثل

222
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آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتازها (

Willekens et

ریشه نیز بیان این ژن در تمام سطوح تنش کاهش یافت.

Ghajar

 .)al. 1994بر اساس آنچه گفته شد سوپراکسید دیسموتازها جز

( )2013با مطالعه اثر تنش شوری بر اندام هوایی گیاه نعناع فلفلی

ژنهایی هستند که در پاسخ به تنش طوالنی مدت فعال میشوند،

اعالم کرد که ژن فریتین در شرایط طبیعی در گیاه شاهد بیان نشد

بنابراین افزایش بیان این ژن در تیمارهای  94ساعت و یک هفته

اما با اعمال تنش شوری  52میلیموالر کلرید سدیم بیان شده و با

در مطالعه حاضر قابل توجیه است .از طرفی نتایج نشان میدهد

افزایش سطح شوری به  122میلیموالر کلرید سدیم ،بیان آن

که با افزایش میزان شوری ،مقدار ROSهای تولید شده در سلول

متوقف شد که این با نتایج به دست آمده از این تحقیق مطابقت

افزایش و سیستم آنتیاکسیدان گیاه فعال میشود و با افزایش

دارد Paramonova et al. )2004( .تغییرات فراساختاری در سلول

فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بهعنوان اولین سد دفاعی در

کامل و اندامکها ،بهویژه کلروپالستهای

مقابل حمله رادیکالهای اکسیژن ،در مقابل خسارات ناشی از

 crystallinumرا در طول تنش شوری مطالعه کردند .مشاهده شد

تنش شوری مقاومت مینماید و تا زمانیکه گیاه قادر به مهار

که تجمع فریتین در کلروپالستها به طور قابل مالحظهای

حجم سوپراکسید تولید شده در گیاه باشد ،این فرآیند ادامه دارد

افزایش یافت و حداکثر تجمع فریتین در مکانهای افزایش تجمع

( .)MirMohammadi-Meibodi and Ghareyazi 2002شاید بتوان

 H2O2یافت شد Li et al. )2008( .نیز تغییرات در آنزیمهای آنتی

گفت که علت کاهش بیان ژن  FeSODپس از یک ماه قرارگیری

اکسیدان و تجمع فریتین در برگهای گیاهچههای جو ( Hordeum

در معرض تنش این باشد که حجم  SODتولید شده دیگر توان

 )vulgareدر معرض تنش شوری را بررسی کردند .مشاهده شد

مهار عوامل اکسیداتیو را ندارد و تعادل بین  ROSتولید شده و

که

میدهد.

پاسخ آنتیاکسیدانی گیاه بر هم میخورد .فعالیت آنزیمهای آنتی

(cDNA Wardrop et al. )1999های چهار زیر واحد مختلف

اکسیدان در ریشهها و اندام هوایی جو در پاسخ به تنش شوری

فریتین را در لوبیای چشم بلبلی ( cp3 ،cp2 ،cp1و  )cp5گزارش

توسط ( Kim et al. )2005مورد بررسی قرار گرفت .آنها گزارش

کردند ،که در برگ و ریشه با سطوح مختلفی از بیان حضور

کردند که در ریشه ،فعالیت  SODیک روز پس از تیمار شوری

دارند .در حقیقت ،زیر واحدهای فریتین ممکن است بر طبق

 11درصد افزایش یافت ،اما این مقدار به تدریج پنج روز پس از

گونه ،متابولیسم ،مرحله رشدی یا هموستازی کلی آهن به صورت

تیمار شوری کاهش یافت .نتایج آنها با نتایج بهدست آمده از

افتراقی بیان شوند .اگرچه در بسیاری از مطالعات افزایش بیان ژن

مطالعه حاضر مغایرت دارد .شاید علت این تفاوت به ایزوفرمهای

فریتین در پاسخ به تنشهای مختلف گزارش شدهاست ،نتایج

مختلف  SODمربوط باشد .در گیاهان سه شکل اصلی از این

مطالعه حاضر کاهش بیان این ژن را در همه سطوح تنش شوری

آنزیمها وجود دارد که بر اساس یون فلزی به کار رفته در

در ریشه نشان میدهد .در گیاهان ،فریتین توسط هسته کد شده و

تیمار

شوری

تولید

فریتین

Mesembryanthemum

را

افزایش

ساختارشان به  Cu/ZnSOD ،MnSODو  FeSODطبقهبندی می-

به پالستیدها منتقل میشود ( .)Harrison and Arosio 1996هم-

شوند .مکان فعالیت این ایزوفرمها نیز با هم متفاوت است،

چنین فریتین از طریق شرکت در محافظت از کلروپالستها نقش

 MnSODدر میتوکندری Cu/ZnSOD ،در سیتوسل و کلروپالست

مهمی در پاسخ به تنش اکسیداتیو در گیاهان بازی میکند

و  FeSODدر کلروپالست حضور دارند (.)Bowler et al. 1994

( .)Lobreaoux et al. 1995علت کاهش بیان این ژن در ریشه را

بیان جزیی  FeSODدر ریشه را میتوان اینگونه توجیه کرد که

میتوان اینگونه استنباط کرد که ریشهها فاقد کلروپالست و

این ایزوفرم در کلروپالستها فعال است و سلولهای ریشه فاقد

پالستید هستند و نمیتوانند جایگاه مناسبی برای حضور و فعالیت

کلروپالست هستند.

فریتین باشند.

همانطورکه در قسمت نتایج توضیح داده شد ،بیان ژن فریتین در

نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که الگوی بیان ژن فریتین

برگ در سطوح اولیه تنش ( 5و  52میلی موالر) بهتدریج افزایش

در زمانهای مختلف نمونهبرداری در برگ و ریشه گیاه نعناع

یافت ،اما در سطوح بعدی کاهش در بیان این ژن مشاهده شد .در

فلفلی کامالً با هم متفاوت است ،بهگونهای که بیان این ژن در
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اثر تنش شوری بر گیاه برنج نشان داده شد که رونوشتهای

 ساعت) و در ریشه94( برگ در ساعات اولیه پس از اعمال تنش

5/  و1/5 ًفریتین پس از تنش شوری کوتاه و بلند مدت تقریبا

 مشابه با نتایج.با اعمال تنش طوالنیمدت (یک ماه) افزایش یافت

 نتایج آنها با نتایج.)Parker et al. 2006( برابر باالتر از شاهد بود

 در یک مطالعه نقش فریتین در،بهدست آمده در مطالعه حاضر

 در گیاهان فریتین.بهدست آمده از تحقیق حاضر مطابقت دارد

Avicennia (

پاسخ به تنش اکسیداتیو به واسطهی نمک در مانگرو

( توسط هسته کد شده و به پالستیدها منتقل میشود

 در برگ1- افزایش سطوح رونوشت فریتین،) بررسی شدmarina

 شواهد حضور فریتین در، از طرفی.)and Arosio 1996

 ساعت تیمار تنش شوری و سپس کاهشی با افزایش مدت1 با

میتوکندری گیاه اخیراً در آرابیدوپسیس و نخود فرنگی گزارش

 این نتایج.زمان قرارگیری در معرض تنش شوری مشاهده شد

 احتماالً افزایش بیان فریتین.)Zancani et al. 2004( شدهاست

 یک پاسخ مستقیم و1-پیشنهاد میکند که تجمع رونوشت فریتین

پس از یک ماه اعمال تنش شوری میتواند به فعال شدن ایزوفرم

 گیاهان.)Jithesh et al. 2006( کوتاه مدت به تنش شوری بود

میتوکندریایی فریتین در ریشه پس از اعمال تنش بلند مدت

 سطوح باالی بیان همه چهار ژن فریتینPyrus pyrifolia

 علت دیگری که میتوان برای افزایش بیان ژن.مربوط باشد

) را پس از تیمار شوریPpFer4  وPpFer3 ،PpFer2 ،PpFer1(

فریتین پس از یک ماه اعمال تنش شوری بیان نمود این است که

 با نشان دادن دو پیک در شش ساعت و،)NaCl  میلی موالر22(

این ژن در شرایط تنش در برگها بیان شده و سپس به ریشهها

 کهPpFer2  به استثنای، ساعت پس از شروع تیمار بروز دادند9

.منتقل شدهاست

 در بررسی.)Xi et al. 2010( هیچ باندی برای پیک دوم نشان نداد
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