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تغییرات سیستمهای پاداکساینده در انواع برگهای رنگی شمشاد طالیی
()Euonymus japonicus Thunb.
نادر چاپارزاده ،*1سمانه صفیخانی ،1لیال زرندی

میاندوآب1

1گروه زیستشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
تاریخ پذیرش56/3/7:

تاریخ دریافت59/11/6 :

چکیده
برخی نشانگرهای فیزیولوژیکی و پاسخهای آنتیاکسیدان در انواع برگهای رنگی درختچه زینتی همیشه
سبز شمشاد طالیی ( )Euonymus japonicus Thunb.مورد مطالعه قرار گرفت .این درختچه دارای سه نوع برگ
به رنگهای سبز تیره ،سبز روشن و زرد میباشد .در این سه نوع برگ نشانگرهای تنش اکسیداتیو (غلظت
پراکسید هیدروژن ،پایداری غشاهای سلولی و پراکسیداسیون چربیها) ،فعالیت آنزیم پراکسیداز و برخی
ترکیبات آنتیاکسیدان (ترکیبات فنلی ،پرولین و اسیدهای آمینه آزاد) مطالعه شدند .نوع برگ بر محتوای پراکسید
هیدروژن ،میزان پایداری غشاهای سلولی و پراکسیداسیون چربیهای غشایی تاثیر معنیدار گذاشت .مقدار
اسیدهایآمینه آزاد و پرولین در برگهای زرد به شکل معنیداری از برگهای سبز تیره و روشن بیشتر بود.
بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنولی آزاد به ترتیب در برگهای سبز تیره و زرد وجود داشت .یک الگوی
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگهای سبز روشن نسبت به سبزتیره و برگهای زرد نسبت به برگهای
سبز روشن مشاهده شد .از دادههای حاضر میتوان نتیجه گرفت که با وجود فعالیت سیستمهای آنتیاکسیدان،
تغییر رنگ برگها از سبز تیره تا زرد منجر به افزایش آسیبهای اکسیداتیو میشود.
واژههاي کلیدي :اکسیداتیو ،ترکیبات فنلی ،پراکسیداز ،پراکسید هیدروژن ،شمشاد.
مقدمه1

دیگر ،همیشوه بوین تولیود و سومزدایوی  ROSتعوادل

گیاهان بهعنوان موجوودات هووازی اکسویرن را در

برقرار است .اگر به هر دلیل این تعادل بههم بهخوورد،

فرایند فتوسونتز تولیود و بورای تونفل سولولی بوه آن

مولکولهوای زیسوتی و بخوشهوای مختلوس سولولی

نیازمند میباشوند .در شورایع عوادی در کلروپالسوت،

آسیب اکسیداتیو خواهند دید .عد تعادل بین تولیود و

میتوکنوودری ،پراکسوویزو  ،غشوواهای سوولولی ،دیووواره

سمزدایی  ROSمویتوانود ناشوی از ضوعس عملکورد

سلولی و شبکه آندوپالسمی بخشی از این اکسویرن بوا

سیستمهای آنتیاکسیدان ویا بویشتولیود  ROSدر اثور

دریافووت الکتوورون و واکوونشهووای بعوودی آنزیمووی و

عواموول مختلووس باشوود .آسوویب غشوواهای زیسووتی از

Puthur,

اولیهترین اثورات تونش اکسویداتیو بووده و بوه عنووان

 .)2016در هر بخش از سلولهای گیاهی راهکارهوای

معیاری در تحمل گیاهان به انواع تنشها مورد استفاده

الز برای سمزدایی از  ROSوجوود دارد .بوه عبوارت

قرار میگیرد .به نظر میرسد که گیاهان برای اجتنواب

غیرآنزیمی به گونوههوای تبودیل مویشوود (

از آسوویب ،سیسووتمهووای آنتوویاکسوویدان آنزیمووی و
*نویسنده مسئولnchapar@azaruniv.ac.ir :
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غیرآنزیمی را طوی تکامول بورای سومزدایوی از

بیوسنتز کاروتنوییدها ،موجب تشکیل برگهوای ابلوق

ROS

موویشووود ( .)Foudree et al., 2012بررسوویهووای

بدست آوردهاند (.)Ahmad et al., 2008

مولکولی گیاهان ابلق مشوخ

نووور بووهعنوووان منبوور انوورژ بوورا تنبیووت کووربن

کورده اسوت کوه ابلوق

فتوسنتز عمل میکند هرچند ،انرژ نووری موازاد از

بودن نتیجه ای از عملکرد برخی پروتئینهای مختلوس

مهوار

طی نمو بوده وحتی در برخی موارد به تغذیه نیتروژنی

رشد گیاهان مىشود .اثور منفوى نوور بور فتوسونتز یوا

نیز وابسته است ( .)Yu et al., 2016اخیورا نشوان داده

بازدارندگی نور بوسیله تابش طیس مرئوی شودید و

شده که دیواره سولولی در بخوشهوای سوفید از نظور

پرتوهای فرابنفش به دستگاه فتوسنتز ایجاد مىشوود

ترکیب بیوشیمیایی تفاوت اساسی با بخوشهوای سوبز

( .)Takahashi et al., 2002گیاهووان مکانیسوومهووای

دارد ( .)Pogorelko et al., 2016برخووی گیاهووان در

حفووایتی مختلووس شووامل تغییوورات مورفولوووژیکی و

شوورایع محیطووی بوواز ،دارا بوورگهووای زرد و سووبز،

س واختاری ،تغییوور در جهووتگیوور بوورگ ،انباشووتگى

بهترتیب در موقعیت ها جوان و پیر شاخه ،میباشند.

ترکیباتی مانند آنتوسویانین هوا و موو هوای کوتیکوولی

ویرگووی مهووم بوورگهووای زرد ،وجووود مقووادیر کووم

( )Shepherd and Griffiths, 2006برای کاهش جذب

کلروفیلها و کاروتنوئیدهاست ( Chaparzadeh et al.,

فوتون ،تنظیم پایین دست کارایى تبدیل انرژ نوورانى

 .)2016در مناطق سایه ،میزان کلروفیل در بورگ هوای

ماننود چرخوه گزانتوفیولهوا ( )Muller et al., 2001و

زرد افزایش یافته و تبدیل به بورگهوای سوبز طبیعوى

فعالیت سیستمهای آنتى اکسیدان در مقابلوه بوا آسویب

موویشوووند .بووه جووز رنووگ بوورگ ،سووایر ویرگووىهووا

نوری را بهکار میبرنود ( .)Miura et al., 2010نقو

مورفولوژیکی میان برگهای زرد و سبز تقریبا یکسوان

طریق غیرفعال کردن دسوتگاه فتوسونتزی باعو

ROS

است .این پدیده را که تابش نور شدید موجب ایجواد

در سیستم حفایت نوری میتواند بوه انباشوتگی

در کلروپالستها منجر شده و با آسیب رنگدانههوا در

برگها زرد موىشوود ،تحوت عنووان طالیوى شودن

نهایت به سوفیدشودگی دسوتگاه فتوسونتزی بیانجامود.

نامیدهانود ( .)Yamasaki et al., 1995طالیوىشودن از

برگهای ابلق توسع بخشهای سفید ،زرد و یوا قرموز

این نظر که برگهای زرد دارای مقادیر جزئی کلروفیل

(بسته به وجود یا عد وجود کلروفیلها ،کاروتنوئیدها

هستند مشابه با برگها ابلق است .پدیده طالییشدن

موىشووند ( Esteban et al.,

از چنووین قوورارداد متمووایز اسووت چووون انباشووتگى

 .)2008سووولولهوووا در بخوووشهوووا سوووبز از نظووور

کلروفیل در آن ها اتفاق مى افتد مگر اینکه برگهوا در

مورفولوووژیکی دارا کلروپالسووتهووا طبیعووىانوود

معرض نوور شودید قورار گیرنود (

درحالی که در بخشها سفید و زرد کلروپالسوتهوا

 .)1999از طوورد دیگوور ،کوواهش میووزان کلروفیوول و

در رنگدانه ها و ساختار غشواهای درونوى

فعالیت آنزیم روبیسکو از ویرگی های بیوشیمیایی مهم

میباشند ( .)Hu et al., 2015در گیاهان جهوش یافتوه

برگهای پیر بوده و از این جهت بورگ هوای طالیوی،

در بیوسنتز کلروفیول نیوز شورایع مشوابه

ویرگی های مشابه با برگهای پیر را نشوان موىدهنود.

مشاهده میگردد (.)Jimenez-Francisco et al., 2016

البته تفاوت اساسی میان برگهای طالیی و پیر وجوود

در جهش یافته مشهور به  immutansدر آرابیدوپسیل

دارد زیرا پیدایش برگهای طالیی پدیدهای وابسته بوه

فقدان آنزیم ترمینوالاکسویداز (پالسوتوکینول ترمینوال

سن نیست و در جهت مرگ بورگهوا پویش نمویرود

اکسیداز) پالستیدی در بخشهای سفید ،بهدلیول عود

(.)Yamasaki et al., 1995

و آنتوسیانینها) مشخ

دچار نق
دارای نق
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همانطورکووه در قبوول اشوواره شوود ،گیاهووان بوورا

سنجش پراکسید هیدروژن ( :)H2O2بافت برگیتر در

اجتناب از اثرات ناشی از جذب نور موازاد و تولیود و

بافر فسفات ( 65میلیمول و  )pH=5/6همگن گردیده

تجموور  ROSدر بافووتهووا ،سووازگاریهووا مختلووس

و سپل سوانتریفیوژ شود .عاواره رویوی بوا تیتوانیو

بیوشوویمیایى ،هیسووتولوژیکى و مورفولوووژیکى دارنوود.

کلراید  1درصد مخلو و دوباره سوانتریفیوژ گردیود.

شمشاد طالیی یکی از انوواع گیاهوان ابلوق اسوت کوه

میزان جذب کمپلکل تیتوانیو پراکسوید هیودروژن در

عالوه بر داشتن برگ های ابلوق بوا درجوات متفواوت،

مایر رویی در طول موش  515نانومتر تعیین و محتوای

دارا سه نوع برگ با رنگها سبز تیره ،سبز روشون

 H2O2با استفاده از ضریب تاوحی 5/84 µM-1 cm-1

و زرد مىباشد .در گزارش قبلی وجود تغییرات کموی

محاسبه و بر حسوب  μmol g-1وزن تور گوزارش شود

معنووویدار در انوووواع رنگدانوووههوووای فتوسووونتزی و

(.)Chaparzadeh et al., 2014

غیرفتوسنتزی بین سه نوع برگ یادشده مشاهده گردید

سنجش شاخص پراکسیداسیون چربيها :اندازهگیری

( .)Chaparzadeh et al., 2016نتووایج حاصوول از

شاخ

پراکسیداسیون چربیها از روی غلظوت موواد

پروهش فوق نشان داد که نور نقوش اصولی و تعیوین

واکنش دهنده با تیوباربیتوریوکاسوید

کننده در تشوکیل بورگ بوه رنوگهوای مختلوس روی

 )TBARS( Acid Reacting Substances,صووورت

شمشوواد طالیووی دارد .شوودت نووور در سرشوواخههووا و

گرفت .بافت برگیتر در توریکلورواسوتیکاسوید 5/1

اطووراد توواش پوشووش موجووب کمبووود رنگدانووههووای

درصد همگن و سانتریفوژ گردید .بوه محلوول رویوی،

فتوسنتزی مویگوردد .احتموال مویرود ،رنگدانوههوای

تریکلرواستیکاسید  85درصد حاوی تیوباربیتوریوک

غیرفتوسنتزی با انباشته شدن در برگهای زرد و سوبز

اسید  5/6درصد اضافه و در حموا آب جووش قورار

روشن گیواه را از گزنودهای اکسویداتیو ناشوی از نوور

داده شد .واکنش در آب یخ متوقس گردیده و پول از

شدید حفظ نماید .در پروهش حاضور سوعی بور ایون

سانتریفوژ دو میزان جذب نوری در طول مووش 555

است که ابعاد دیگری از سازگاریهای بیوشویمیایی در

و  638نانومتر تعیین شد .پل از کسر جذب غیر ویره

برگهای مختلس شمشاد طالیی بررسوی و در ارتبوا

در 555نانومتر ،محتوای  TBARSبا ضوریب تاوحی

با میزان آسیبهای اکسیداتیو و مکانیسمهای حفوایتی

 166 mM-1 cm-1محاسبه و بر حسوب  μmol g-1وزن

مربوطه در این برگها نکات جدیدی ارایه شود.

تر گزارش

Thiobarbituric

گردید (.)Chaparzadeh et al., 2014

سنجش پایداري غشاهاي سلولي :پایداری غشواهای

مواد و روشها

سلولی با استفاده از اندازهگیر میزان نشت یونهوا از

مواد گیاهي :نمونه های گیاهی ،شامل  3نوع برگ سبز

بافت برگی به درون آب مقطر محاسبه شد .برای ایون

تیره ،سبز روشن و زرد درختچههای شمشاد طالیی از

منظور ،قطعات برگی هماندازه در فالکونهوای حواوی

محوطووووه دانشووووگاه شووووهید موووودنی آذربایجووووان

آب مقطر در دموای آزمایشوگاه بوه مودت  85سواعت

(طولجغرافیوایی  56/65و عورضجغرافیوایی )33/54

روی دستگاه شیکر نگهداری و میزان هدایتالکتریکی

جمرآوری شدند .نمونه ها برگى پول از انتقوال بوه

) (C1آنها اندازهگیری شد .سوپل هموان قطعوات در

آزمایشگاه در  5تکرار برای سونجش هوای الز موورد

اتوکالو تخریب و پل از آن به مودت  1سواعت روی

استفاده قرارگرفتند.

دسووتگاه شوویکر نگهووداری و دوبوواره میووزان هوودایت
الکتریکی ) (C2آنها تعیین گردید .شواخ
04

پایوداری
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غشا از رابطه زیر محاسوبه گردیود

وزن تر گزارش گردید (.)Julkunen, 1985

( Chaparzadeh et

.)al., 2014

استخراج و سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز :بافوت

CMS = [1- (C1/C2)] ×100

برگیتر در دمای  5درجه سانتیگراد بوا بوافر فسوفات
سدیم ( 155 mMو  )pH = 3/6حاوی

سنجش پرولین :بافت برگویتور بوا سولفوسالیسویلیک

 )5/1و پلیوینیل پلی پیرولیدون ( 1درصد) همگون و

اسید  3درصود همگون و سوانتریفوژ گردیود .عاواره

سووانتریفوژ گردیوود .جهووت سوونجش فعالیووت آنووزیم

رویی با معرد نینهیدرین و اسیداستیک مخلو و در

پراکسیداز ،مقدار مشخای مایر رویوی بوا بوافر

حما آب جوش قرار داده شد .پل از توقس واکونش

آب اکسیرنه مخلو گردید .با تعیین میوزان جوذب در

رنگی در طول موش  685 nmتعیوین و مقودار پورولین

 535نانومتر و استفاده از ضریب تاوحی

برحسب میکرومول بور گور وزنتور گوزارش گردیود

mM-1 cm-1

 5/30فعالیت آن بهصورت واحد آنزیمی بر میلویگور

(.)Bates et al., 1973

پروتیین محاسوبه ( )Krizek et al, 1998و دادههوا بوه

سنجش اسیدهاي آمینه آزاد :قطعات برگ تر در بوافر

صورت درصد فعالیت در مقایسه با برگهای سبز تیره

فسفات ( 65میلیمول و  )pH=3/6همگون گردیوده و

ارایه شدهاند.

سپل سانتریفیوژ شد .عاواره رویوی بوا معورد نوین

در این تحقیوق تجزیوه و تحلیول هوای آمواری بوا

هیدرین مخلو و بهمودت  6دقیقوه در بون مواری بوا

استفاده از نر افزار  SPSSانجا شد .مقایسوه میوانگین

دمای  05درجه سانتیگراد قرار داده شد .پل از سورد

دادهها ( 5تکرار و با لحاظ خطای معیار) با اسوتفاده از

شدن جذب آنها در  635نوانومتر انودازهگیوری شود.

آزمون  LSDو در سط احتمال  6درصد انجا گردید.

مقوودار اسوویدآمینووه بووا اسووتفاده از منحن وی اسووتاندارد
تعیین و بر حسب میکروگر بر گور

نتایج

وزنتر گزارش گردید (.)Ghodrati et al., 2014

آنالیز واریانل برای همه فاکتورهای مورد مطالعه در

سنجش محتووا ترکیاواف فنلوز آزاد کو  :بافوت

این پروهش تغییرات معنیدار را نشان داد.

برگیتر با متانول همگن و پل از نگهداری در حموا
آب با دمای  45درجه سانتیگراد ،سانتریفیوژ گردیود.

محتووواي پراکسووید هیوودروژن :محتوووای پراکسووید

به مایر رویی حاصل ،معرد فولین و کربنوات سودیم

هیدروژن در بورگ هوا زرد و سوبز روشون بوهطوور

 16درصد اضوافه و بوهمودت  16دقیقوه در دموای 56

معنىدار بیشتر از برگها سبز تیره بود .بورگهوای

درجه سانتی نگهداری شد .میزان جذب نووری آن در

سبز روشن و زردتفاوت معنویدار در میوزان پراکسوید

طول مووش  386نوانومتر تعیوین و بوا اسوتفاده منحنوی
استاندارد اسیدگالیک مقدار فنلهوا بور حسوب

(mM

 65و  )pH = 3/6حاوی  55 mMگایاکول و 85 mM

در آب یخ و افزودن تولوئن ،میزان جذب نووری فواز

گالیسین خال

mM( EDTA

هیدروژن نشان ندادند (شکل.)1

mgg-1
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شک  : 1محتوا پراکسید هیدروژن در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است.

شوواخص پراکسیداسوویون چربووي :نتووایج نشووان داد

سبز تیره بطور معنىدار محتووا  TBARSبیشوتری

برگها سبز روشن و زرد در مقایسوه بوا بورگهوا

داشتند (شکل.)8

شک  :2محتواي  TBARSدر برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است.

پایدار غشاهاي سلولز :سنجش پایودار غشواهای

آنها بطور معنیداری پایداری غشایی کمتری داشوتند

سلولى ،مقادیر تقریبا مشابهی در برگهای سبز تیوره و

(شکل.)3

سبز روشن را نشان داد .برگهوا زرد در مقایسوه بوا

شک  : 3پایدار غشاهای سلولى در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است.

04

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی ،سال دوازدهم ،شماره  ،54بهار  / 6931صفحات93-40 :

شک  :4محتوا پرولین در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است

محتواي پرولین :نتایج نشوان داد محتووای پورولین در

محتوا اسیدهايآمینه آزاد :نتایج نشان داد برگها

برگها زرد بهطور معنویداری بیشوتر از بورگهوا

زرد در مقایسه با برگها سبزتیره ،بهطور معنویدار

سبز تیره و روشن بود (شکل .)5

محتوا اسیدها آمینه آزاد بیشتر بودند (شکل .)6

شک  :9محتوا اسیدهایآمینه آزاد در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است.

شک  :6محتوا ترکیبات فنلى آزاد در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است
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محتوا ترکیااف فنلز آزاد کو  :محتووا ترکیبوات

فعالیت آنزیم پراکسویداز :فعالیوت آنوزیم پراکسویداز

فنلى آزاد کل میان سه نوع بورگ اخوتالد معنویداری

میان سوه نووع بورگ اخوتالد معنوی داری نشوان داد.

نشان داد .بیشترین مقدار ترکیبات فنلی در بورگهوای

بیشترین مقدار فعالیوت آنزیموى در بورگ هوای زرد و

سبز تیره و کمترین مقدار در بورگهوای زرد مشواهده

کمترین مقدار در برگهوای سوبز تیوره مشواهده شود.

شد .برگ های سبز روشن نیز مقادیر حدواسطی نشوان

برگ های سبز روشن نیز مقادیر حدواسطی نشان دادند

دادند (شکل .)5

(شکل .)3

شک  : 7فعالیت آنزیم پراکسیداز در برگهای شمشاد طالیی .مقادیر میانگین  5تکرار  SE ±هستند.
حرود یکسان بیانگر عد اختالد معنیدار در سط  P<0.05است.

تنظیم کننده بیان برخی از ژن ها مانند ژن های کدکننده

بحث
 H2O2در شرایطی که تنش اکسیداتیو در بافوتهوا

آنتی اکسیدان ها ،پوروتئین هوای دفواعی ،پوروتیین هوای

حاکم میشود تجمر حاصل میکند .در مطالعه حاضور

عالمترسان و عوامل رونویسی است H2O2 .در پاسخ

با توجه به شوکل  ،1بورگهوا زرد بیشوترین مقودار

دفاعی تعداد از تنشها زیستی و غیرزیستی تولیود

 H2O2را داشتند .برگها سبز روشن نیوز در مقایسوه

میشود .در دانهرسوتهوای شمشواد افوزایش غلظوت

با برگ ها سبز تیره محتوای  H2O2بیشوتری داشوتند.

 H2O2در تیمار دمایی باال بوه هموراه افوزایش فعالیوت

 H2O2یکی از گونههای اکسیرن فعال است که توسوع

برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان مشاهده شده است (

واکوونشهووای اکسوویداتیو کلروپالسووت و پراکسوویزو

 .)et al., 2010تولیوود زیوواد  H2O2در شوورایع توونش

تولید شده و میتواند به عنوان اکسواینده و کاهنوده در

اکسیداتیو در گیاهان زیانبار بوده و  H2O2بهعنوان یک

سلول های گیاهی عمل کند H2O2 .پایودارترین شوکل

آسوویب اکسوویداتیو

اکسوویدان قوووی موویتوانوود باع و

Jin

 ROSاست و بهدلیل داشتن نیمه عمر نسبتا طوالنی و

سلولهای برگوی شوده و منجور بوه اخوتالل عملکورد

توانایی انتشار از عورض غشواءهای سولولی ،مولکوول

متابولیکی ،کواهش پایوداری غشواهای سولولی و نیوز

مهمی محسوب میشود .گوزارشهوا نشوان مویدهنود

باعو

تحریوک پیوری شوود (.)Ahmad et al., 2008

 H2O2در غلظتهای غیرسمی بهعنوان پیامبر ثانویه در

افزایش میوزان رادیکوالهوا در گیواه ،نوه تنهوا بوسویله

مسیر عالمترسوانی سولولی در گیاهوان عمول کورده

افزایش تولید بلکه به دلیل ضعس عملکرد سیستمهای

( )Krishnamurthy and Rathinasabapathi, 2013و

آنتوویاکسوویدان نیووز ممکوون اسووت حاصوول شووود
00
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( .)Cheeseman, 2006همانطور که در پوروهش قبلوی

همچنوین نشوان دادهانود کوه در جهوش یافتوه

( )Chaparzadeh et al., 2016نشان داده شوده شودت

آرابیدوپسیل کاهش زئاگزانتین بوهواسوطه انباشوتگی

npq1

نور در سرشاخههای شمشاد طالیوی موجوب کواهش

ROSباع

شدید میزان رنگدانههای فتوسونتزی مویشوود .بودین

( .)Muller-Moule et al., 2003در تحقیق حاضر نیوز

ترتیب در مورد برگ ها زرد و سبز روشن موىتووان

افووزایش محتوووا  TBARدر بوورگهووا زرد و سووبز

گفت کمبوود رنگیوزههوای کلروفیلوی و کاروتنوییودی

روشن به موازات افزایش محتوا  H2O2را مىتوان به

باع

نق

تسریر انجا پدیده بازدارنودگی نووری شوده و

محتوای  H2O2نسبت به برگهوای سوبز تیوره افوزایش

افزایش پراکسیداسیون چربیهوا مویشوود

سیستم آنتىاکسیدانى آنها نسبت داد.
پراکسیداسیون چربیهای غیراشوباع بوسویله

مییابد.

ROS

اصلیتورین مسویر تخریوب غشواهای سولولی اسوت.

پراکسیداسوویون چربوویهووا موویتوانوود بوسوویله

افزایش تشکیل مالوند آلدئید همراه با افزایش نشوت

رادیکال ها آزاد راهانداز شود .رادیکالهای اکسیرن

الکترولیووتهووا و مووواد محلووول بووه کوواهش پایووداری

قادرند بوا اسویدها چورب غیراشوباع واکونش داده و

غشاهای سلولی منجور مویشوود .در پوروهش حاضور

پراکسیداسیون چربیهوا غشواهای سولولی یوا

پایوودار غشوواهای سوولولى در

باع

غشاهای اندامکهای درون سلولی

(شووکل ،)3شوواخ

شوند ( Nimse and

برگها زرد بطور معنىدار کمتر از برگهوا سوبز

 .)Pal, 2015با توجه به شکل  8محتووا  TBARSدر

تیره و سبز روشن بوود .نتوایج مشوابه در بخوشهوای

برگها زرد و سبز روشن در مقایسوه بوا بورگهوا

سفید برگهای آگاو ابلق در مقایسه با بخشهای سوبز

سبز تیره بطور معنىدار بیشتر بود .بوه عبوارت بهتور

مشاهده شوده اسوت ( .)Deng, 2012بوهعبوارت بهتور

حساسیت برگهای زرد و سبز روشن به دلیل ضوعس

غشاهای سولولی در بورگهوای زرد بسویار ناپایودار و

سیستمهای آنتیاکسیدان به فرآینود آسویب چربویهوا

آسیب دیده هستند .شاخ

پایداری غشاهای سولولی

باالست .پراکسیداسیون در غشاهای سلولی به افوزایش

معیوواری دیگوور بوورای تاییوود میووزان پراکسیداسوویون

نشت از سلول ها و تسریر دهیدراتاسیون و در نهایوت

چربیهای غشایی اسوت .در مطالعوات تنشوی از ایون

به مرگ سلولی منجور مویشوود .آسویب بوه غشواهای

شاخ

ها برای ارزیابی میوزان تحمول بوه تونش و یوا

درون سلولی نیز ممکن اسوت فعالیوت انودامکهوا را

حتی تمایز گیاهان حساس و متحمل به تونش اسوتفاده

تخریوب رنگیوزه هوا و

مویشوود ( .)Chaparzadeh et al., 2014بازدارنودگی

تحت تاثیر قورار داده و باعو
کاهش توانایی تنبیت

نوری از طریق القای تولیود رادیکوالهوای آزاد باعو

 CO2شود.

در حضور مقادیر اندکی از یون هوا فلوز نظیور

تخریب غشا می شود .بنابراین ،پایداری کوم غشواهای

آهن و مل H2O2 ،با رادیکال سوپراکسید واکنش داده

سوولولی بافووتهووای بوورگ زرد را مووىتوووان بووهدلیوول

و باع

پراکسیداسیون زیاد چربیها دانست.

تشکیل رادیکال های بسیار فعال هیدروکسویل

میشود .رادیکال هیدروکسویل بوهعنووان سومی تورین

در گیاهان عالى پرولین از گلوتاموات یوا اورنیتوین

اکسیداسیون ترکیبات مهم سلولی می شود

ساخته مىشود .تولید پرولین از شورایع تنشوی بسویار

( .)Nimse and Pal, 2015کواربرد  H2O2بورونزا در

متاثر میگوردد .بیوسونتز و تجزیوه پورولین توسوع دو

برگ ها برنج با افزایش تولید مالون دی آلدئیود پیوری

آنزیم کلیدی کنتورل موىشوود (.)Fabro et al., 2004

بوورگ را تحریووک مووىکنوود (.)Lin and Kao, 1998

بسته به اینکه شرایع حاکم بر گیاه کدا یک از این دو

 ROSباع
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مسیر را تحت تاثیر قرار دهد میزان پرولین در بافتهوا

آنزیمی مختلس میشوند .با توجه به شکل  6محتووا

افزایش یا کاهش مىیابد .براساس نتایج ایون پوروهش

اسیدهای آمینه آزاد برگها زرد به طوور معنوىدار

(شکل )5میزان پرولین برگها زرد بهطور معنىدار

بیشتر از برگها سبز تیره و روشن بود .مقایسه کمى

بیشتر از برگها سبز تیره و سبز روشن بود .گزارشى

و کیفی اسیدها آمینه آزاد در بافتها سبز و سوفید

از سنجش محتوا پرولین آزاد در برگهوا غیرسوبز

برگ ها تنباکو ابلق نشان داده که بافتهوای سوفید

در دست نیست .گیاهان مویتواننود پورولین آزاد را در

دارا محتوا اسیدها آمینه آزاد بیشتر نسوبت بوه

پاسخ به تنش ها محیطوى گونواگون ماننود خشوکى،

بخشها سبز میباشند (

شور  ،سرما یوا توابش مضور در بافوت هوا گیواهى

 .)1982در شرایع تنشی همانند تنش عناصور سونگین

انباشته کنند .عقیده براین است که پورولین بوه عنووان

افزایش محتوای اسیدهای آمینوه آزاد در گیاهوان بیوان

یک اسومولیت سوازگار ،پایودار کننوده پوروتیینهوا و

شدهاست ( .)Lutts and Lefevre et al., 2015اهمیوت

جاروب کننوده  ROSعمول موىکنود (.)Puthur, 2016

سازشی تجمر اسیدهای آمینه در گیاهان عالی در طوی

انباشتگی جاروب کنندههای  ROSدر بافتهای گیاهی

دوره تنش ناشوناخته بواقی مانوده اسوت ،اموا بوه نظور

Gould et al.,

میرسد که سلول آنها را بوه عنووان اسومولیت بورای

 .)2002میزان پرولین به دنبال بیان ژن سونتز کننوده آن

سازگاری اسمزی استفاده کنند (.)Szalai et al., 1997

که به وسویله  ROSدر گیاهوان طبیعوى القوا موىشوود

از طرفی در فرآیند پیری گیاهان ،اسیدآمینهها از تجزیه

افزایش مىیابد ( .)Fabro et al., 2004پرولین نه تنهوا

پروتئین ها حاصل و به عنووان شوکل اصولی نیتوروژن

بهعنوان یک محافظ اسمز بلکه بهعنوان یک ترکیوب

بازیافتى در برگها پیر محسوب موىشووند .افوزیش

ذخیرها بورا کوربن احیوا شوده و نیتوروژن در ایون

فعالیت آنزیمها پروتئاز در طوى پیوری دلیلوی بورا

شرایع عمل مىنماید .تیمار گیاهان با پورولین بورونزا

افزایش محتوا اسیدها آمینوه آزاد اسوت (

موجب افزایش تحمل بوه تونش اکسویداتیو القوا شوده

 .)al., 2006میتوان چنین ارزیوابی کورد کوه افوزایش

Hasanuzzaman et al.,

غلظت اسیدهای آمینه آزاد در در برگهای زرد نسبت

 .)2014باتوجه به یافتهها فوق ،به نظر میرسد تولید

به برگهای سبزتیره به دلیل مهار سونتز و یوا افوزایش

مقادیر زیاد پرولین در برگها زرد به دلیل حساسیت

تجزیه پروتئینها رخ میدهد.

موجب حذد سریر  H2O2مویگوردد (

توسوع شووری مویگوردد (

Tanabe and Kawashima,

Diaz et

زیاد این بافت برگى به بازدارنودگى نوور و افوزایش

ترکیبات فنلى بهعنوان گروه بزرگى از فراوردهها

 ROSاتفاق میافتد .احتمال دارد  H2O2از طریوق القوا

ثانویه ،فعالیتها زیسوتى مختلفوى را در گیاهوان بور

آنزیمهای سنتزکننده پرولین در برگ هوا زرد وییفوه

عهده دارند که از جمله فعالیت آنتىاکسیدانى و جذب

حذد  ROSرا در این برگها انجا

پرتوها زیانبار فرابنفش را مى توان نا برد .فنلها به

دهد.

خاطر خاصیت الکترون دهندگى قادرند حوذد

محتوووا اسوویدها آمینووه بووه وسوویله شوورایع

ROS

فیزیولوووژیکی و ژنتیکووی گیاهووان و همچنووین توسووع

را انجا دهنود .بوه هموین دلیول ایون ترکیبوات نقوش

تغییرات در نور تابشوى و مرحلوه نموو گیواه تغییور

اساسی در سالمتی و تغذیه انسان نیز دارند (

موىیابود ( .)Szalai et al., 1997اسویدها آمینوه آزاد

 .)and Rizvi, 2009در مطالعوووات آزمایشوووگاهى

تحریوک

شده فعالیت آنتوى اکسویدانى ترکیبوات فنلوى

اهمیت زیاد در تغذیه گیاه دارنود و باعو

مشخ

تشکیل کلروفیل ،اکسوین ،ویتوامینهوا و سیسوتمهوای

Pandey

بیشتر از ویتوامینهوا آنتوىاکسویدان و کاروتنوئیودها
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است .در حالت کلى ویرگى تجمر ترکیبوات فنلوى در

غیر سبز کمتر از برگها سبز است .موىتووان چنوین

بافت ها برگی بهعنوان شاخای برای دفاع شویمیایی

نتیجه گرفت که کمبود کلروفیل در برگهوا غیرسوبز

گیاهان بوه شومار مویرود ( .)Edreva, 2005تغییورات

منجر بوه کواهش کوربن اختااصوى بورا سونتز ایون

کمی و کیفی به هنگا تنش در ترکیبات فنلی بورگهوا

متابولیت ثانویه میشود در صورتی کوه در بورگهوا

موجب بهبود دفاع آنتیاکسیدانی میشوود (

سبز تیره چنین محدودیتى وجود

Tattini et

 .)al., 2004اختالد معنىدار در محتووا ترکیبوات

ندارد.

پراکسیدازها ،آنزیم های آنتىاکسیدان حاوی گوروه

فنلى میان  3نوع برگ شمشاد وجود داشت .برگهوا

هووم موویباشووند کووه اکسیداسوویون تووک الکترونووی

زرد کمترین و بورگهوا سوبز تیوره بیشوترین مقودار

سوبستراهای مختلس مانند پروتئینهای دیواره سلولی،

ترکیبات فنلی آزاد را به خود اختااص دادنود (شوکل

اکسووین و ترکیبووات فنلووی ماننوود اسووید بنزوئیووک،

 .)5احتمال دارد کاهش ترکیبات فنلوی در بورگهوای

فالونولهوا ،سوینامیل الکولهوا و آنتوسویانینهوا را بوا

زرد به دلیل افزایش فعالیت آنزیمهوای آنتویاکسویدان

ماوورد  H2O2کاتووالیز م ویکننوود .ایوون آنووزیمهووا در

مانند پراکسیدازها (شکل )3باشد زیرا این آنوزیمهوا از

واکوئلها و دیوارههای سلولی متمرکز میباشند .آنهوا

ترکیبات فنلی بهعنوان سوبسوترا اسوتفاده مویکننود .از

توسووع خووانواده بووزرگ چنوود ژنوی در گیاهووان بیووان

طرد دیگور وجوود یوک افوزایش در فالونوئیودها در

میشوند که به همین دلیل ایزوزیمهای مختلفی دارند.

برگهای زرد ( )Chaparzadeh et al., 2016میتوانود

القا ایزوزیمها ویوره پراکسویدازها بوه عنووان پاسوخ

یک نوع اولویت بندی در تولید متابولیتهای ثانویه را

عمومی به تنش های محیطى گونواگون و پیوری تلقوی

نشان دهد .یک رابطه منبت میان افزایش شدت نوور و

میشود .در تحقیوق حاضور ،بیشوترین مقودار فعالیوت

میزان ترکیبات فنلى گزارش شده است .در این شرایع

آنزیمى در برگ های زرد و کمترین مقدار در برگهای

تولید فراورده ها ثانویه عالوه بور عملکورد حفوایتى

سبز تیره مشاهده شد (شوکل .)3براسواس تحقیقوات،

آنها ،مکانیسمى برا مارد کربنها اضافى تولیود

فعالیت پراکسیدازها در برگها در طی نمو سلولهوای

شده به شمار میرود .همچنین ثابوت شوده اسوت کوه

گیاهی و در پاسخ به عوامل زیستی و غیورزیسوتی بوه

بافتها گیاهى در نواحى سایه ترکیبات فنلى کمتر

شدت تنظیم میشود (.)Barcelo et al., 2003

دارند .یک توضی احتمالى برا ارتبوا میوان شودت
نور و تولید فنلها فرضیه تخای

در جهش یافته  var2آرابیدوپسیل مشخ

شوده

منبور بورا سونتز

است که بیشتر ژن های مربو به فتوسونتز و عملکورد

آن هاست .بر این اساس چنین اسوتدالل موىشوود کوه

کلروپالست در بخشهای سفید متوقس شدهانود ولوی

کاهش در شدت نور منجر به کاهش میزان فتوسونتز و

ژنهووای مربووو بووه توونش اکسوویداتیو (سوپراکسووید

در نهایت منجر به کاهش تولید کربوهیدرات مىشوود.

دیسووموتاز و آسووکورباتپراکسوویداز) در آنهووا تنظوویم

بنابراین کاهش اساسوی در نسوبت  C/Nدر بورگهوا

باالدست میشوند ،در حالی کوه در بخوشهوای سوبز

سووایه ،منجوور بووه کوواهش تولیوود فووراوردههووایى ماننوود

چنین اتفاقی نمیافتد ( .)Miura et al., 2010در برگ-

ترکیبات فنلى مىشود که اساس ساختار آنها کوربن

های طالیی  Ficus microcarpaفقدان فعالیت آنوزیم

است ( .)Mole et al., 1988با توجه به اینکوه غلظوت

دهیدروآسووکورباتردوکتوواز کووه بوورای بوواز تولیوود

مهم برا بازده فتوسنتزی است

آسکوربات از دهیدروآسکوربات (گلوتاتیون به عنووان

کلروفیل یک شاخ

دهنده الکترون) الز است ،وسیله تشخی

به روشنى مىتوان گفت میزان فتوسونتز در بورگهوا
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antioxidants and signaling in plants.
Journal of Plant Biology. 51: 167-173.
Barcelo, A.R., Pomar, F., LopezSerrano, M. and Pedreno, M.A.
(2003). Peroxidase: a multifunctional
enzyme in grapevines. Functional Plant
Biology. 30: 577-591.
Bates, L.S., Waldren, R.P. and Teare,
I.D. (1973). Rapid determination of free
proline for water-stress studies. Plant
and Soil. 39: 205-207.
Chaparzadeh, N., Aftabi, Y., Dolati, M.,
Mehrnejad, F. and Pessarakli, M.
(2014). Salinity tolerance ranking of
various wheat landraces from the west
of the Urmia saline lake in Iran by using
physiological parameters. Journal of
Plant Nutrition. 37(7): 1025-1039.
Cheeseman, J.M. (2006). Hydrogen
peroxide concentrations in leaves under
natural
conditions.
Journal
of
Experimental Botany. 57: 2435-2444.
Deng, B. (2012). Antioxidative response of
Golden Agave leaves with different
degrees of variegation under high light
exposure. Acta Physiologiae Plantarum.
34: 1925-1933.
Diaz, C., Saliba-Colombani, V., Loudet, O.,
Belluomo, P., Moreau, L., DanielVedele, F., Morot-Gaudry, J.F. and
Masclaux-Daubresse, C. (2006). Leaf
yellowing and anthocyanin accumulation
are two genetically independent strategies
in response to nitrogen limitation in
Arabidopsis thaliana. Plant and Cell
Physiology. 47(1): 74-83.
Edreva, A. (2005). The importance of nonphotosynthetic pigments and cinnamic
acid derivatives in photoprotection.
Agriculture,
Ecosystems
and
Environment. 106(1&2): 135-146.
Esteban R., Fernandez-Marin B.,
Becerril J. and Garcia-Plzaola, J.
(2008). Photoprotective implications of
leaf variegation in Erytronium denscanis L. and Pulmonaria officinalis L.
Journal of Plant Physiology. 165(12):
1255-1263.
Fabro, G., Kovacs, I., Pavet, V., Szabados,
L. and Alvarez M.E. (2004). Proline
accumulation and AtP5CS2 gene
activation are induced by plant-pathogen
incompatible interactions in Arabidopsis.

Yamasaki et

( طالیی از نوع وحشی بیان شده اسوت

 با توجه به این یافتهها و نتایج موا در ایون.)al., 1999
تحقیق چنین ارزیابی می شود که کمبوود رنگیوزه هوای
فتوسنتزی به ترتیب در برگهوای زرد و سوبز روشون
موجووب توونش اکسوویداتیو شووده و افووزایش فعالیووت
پراکسیداز به عنوان سیسوتم دفواعی گیاهوان در برابور
.میشود

در آنها القاROS
نتیجهگیري نهایي

 در شمشواد طالیوی نوور،بهعنوان نتیجهگیری کلی
موجب زرد رنگ شدن برگهای جوان راس شاخههوا
تونش اکسویداتیو در ایون

 این شورایع باعو.میشود

 سیستمهای.برگها شده و آنها را آسیبپذیرتر میکند
آنتویاکسوویدان در جهووت تقلیوول آثووار زیووانبووار عموول
مینمایند تا برگ طی نمو از این حالت گذر نماید و با
کسووب ویرگوویهووای جدیوود و انجووا کارآموود فرآینوود
فتوسوونتز بووه احتمووال زیوواد از حالووت هتروتوورود بووه
.اتوترود تبدیل شود
سپاسگزاري
نویسندگان از معاونت پروهش و فناوری دانشوگاه
شهید مدنی آذربایجان به خاطر حمایوت موالی از ایون
. سپاسگزاری می نمایند،پروهش
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