تأثير آنتراسن برفاکتورهای استرس اکسيداتيودر گياه یونجه ()Medicago sativa L.
2

ليال جعفری ،1مریم خوش سخن مظفر* ،1الهه وطن خواه

 1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
 2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
*m.khoshm@gmail.com

چکيده
آلودگیهای نفتی آروماتيکی یکی از تنشهای محيطی هستند که رشد گياه را مهار میکنند و تعادل بين توليد گونههای اکسيژن
واکنشی و فعاليت دفاعی آنتی اکسيدانتی را به هم میزنند .برخی گياهان دارای سيستم ریشهای ارزشمندی هستند که میتواند
ترکيبات آلی مانند هيدروکربنهای آروماتيکی چند حلقهای را دور کنند .در بين هيدروکربن های آروماتيکی ،آنتراسن از سمی
ترین وسرطان زا ترین ترکيباتی است که تاکنون ،توسط آژانس محافظت ازمحيط زیست آمریکا شناخته شده است .این ماده در
مراحل مختلف تکوینی و فيزیولوژیکی تاثير میگذارد.
در این مطالعه هدف بررسی اثر غلظتهای متفاوت آنتراسن بر القا تنش اکسيداتيو در گياه یونجه میباشد .در ابتدا بذر ها در چهار
گروه شاهد ،حالل استن ،تيمار 2و  4ميلی موالر در ظروف پتری جوانه زدند .دانه رست ها به محيط آبکشت منتقل شده و بعد از
 12روز تيمار با آنتراسن ،بافتهای اندام هوایی و ریشه این گياهان برداشت شدند و جهت سنجش پارامترهای بيوشيميایی و
فيزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفتند .بر بنای نتایج به دست آمده ،فعاليت آنزیم های آنتی اکسيدانت در ساقه در تيمار با آنتراسن
افزایش یافت .آن تراسن سطح پراکسيداسيون ليپيدی را در در ساقه کاهش داد اما در ریشه این ميزان افزایش معنی داری را نشان
داد .این مساله همراستا با افزایش غلظت کلروفيل بود .افزایش ميزان فعاليت آنزیم آنتی اکسيدانت سوپر اکسيد دیسموتاز به منظور
حذف رادیکال سوپراکسيد ناشی از تيمار آنتراسن و افزایش فعاليت آنزیم های اسکوربات پراکسيداز ،گلوتاتيون ترانسفراز و
پراکسيداز محلول به دنبال افزایش غلظت آنتراسن و همراستا با افزایش آنزیم سوپر اکسيد دیسموتاز میباشد .همچنين افزایش
فعاليت آنزیم پلی فنل اکسيداز ،در نتيجه توليد ترکيبات فنولی در گياه بوده است .از طرفی شاخص پرواکسيداسيون ليپيدهای
غشایی در تحقيق حاضر کاهش معنیدار در ساقه داشته که نشان دهندهی مقابلهی آنتی اکسيدانی گياه با پراکسيداسيون ليپيد
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میباشد ولی افزایش معنی دار آن در ریشه نشان می دهد که با افزایش آنتراسن در ریشه (به علت تجمع این ماده سمی در ریشه)،
گياه سرانجام (ليز شدن وسستی بافت ریشه) قدرت مقابله با این هيدروکربن را از دست می دهد.
واژههای کليدی :تنش اکسيداتيو ،سميت آنتراسن ،Medicago sativa L. ،محيط هيدرو پونيک.

مقدمه
در مورد هيدروکربن های چند حلقه ای ( )PAHsبه عنوان آلوده کننده های خطرناک ،به عنوان توليد کننده های تنش،
مطالعات اندکی انجام شده است PAHs .از دو یا چند حلقهی بنزن تشکيل شده که باعث مقاومت بسيار باالی این ملکولها در
محيط زیست می شود .بسياری از  PAHsدر محيط زیست ،محصول جانبی توليداتی با پایهی نفت خام هستد .آنها در قير ذغال
سنگ ،آسفالت ،الستيک اتومبيل و دیگر محصوالت حاوی نفت وجود دارند و مثالً از راه احتراق ناقص و ریزش قطرات نفت در
محيط آزاد می شوند (کميته درمورد ترميم زیستی در محيط  PAHs .)1991در حيوانات ،تأثيرات گستردهای بر سالمتی دارند.
آنها با  DNAتعامل میکنند که نتيجهی آن جهشها و سرطان است ( .)Harvi et al.,1991در سلولهای جانوریPAHs ،
توسط اکسيدازها و ردوکتازها منتقل میشوند ( Zenaski et al.,1999؛  .)Broshil et al.,2001متابوليسم ،PAHs
متابوليت های الکتروفيليک واکنشی را ایجاد می کند که ترکيبات سرطان زای واقعی هستند که باعث آسيب  DNAمی
شوند( ،)Vang et al.,2001عالوه بر این PAHها ،توليد گونه های اکسيژن واکنشی و مرگ سلولی در سلولهای جانوری را آغاز
می کنند ( Flaver et al.,1991؛  Boorsizeneski et al.,1999؛ .)Hiuora et al.,1999
برخالف ميکروارگانيسم ها و حيوان ات ،درباره ی مکانيسم های سلولی و ملکولی چگونگی جذب ،واکنش و تجزیه ی PAH
های گياهان ،دانش اندکی وجود دارد ) .(Kiit et al.,2002;Harvy et al.,2002عموماً سم زدایی زنوبيوتيک در گياهان،
مستلزم دگرگونی ترکيب مثالً با گلوکز یا گلوتاتيون و تجزیه در واکوئل دیوارهی سلولی است).(Mac katchiuon et al.,2003
نشان داده شده که برخی از  PAHsمانند بنز (آ)پيرن و فلورانتن در کشت های سلولی گونه های گياهی مختلف ،متابوليزه می
شوند) .(Sander man et al.,1984به دليل آبگریزی باالی  ،PAHsعموماً تصور میشود که پيوند محکمی با ذرات خاک
داشته باشند و به ندرت دسترسی زیستی دارند ) ،(Koolb et al.,2000اما برخی مطالعات نشان میدهند که گياهان  PAHsرا
از خاک جذب می کنند ) .(Samson et al.,2002;Koohen et al.,2004به هر حال ژنهای گياهی مسئول جذب ،تجزیه و
پيوند  ،PAHsعموم ًا ناشناخته هستند .مکانيسمهای سميت  PAHsبرای گياهان ،کمتر شناخته شدهاند و سميت گياهی ظاهر ًا
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بسته به  PAHsو گونهی گياهی خاص ،متغير است ) .(Vayting et al.,2003;Bic et al.,2004عالوه بر تجزیه و سم زدایی،
دانش ملکولی دربارهی واکنش های تنشی و مکانيسمهای دفاعی درگير ،به یافتن راههایی برای حمایت از تحمل گياهی نسبت به
 PAHsنياز دارد .در حال حاضر ،اینکه که تا چه حد مواجهه با  ،PAHsمنجر به شروع مسيرهای سيگنال دهی تنش (مانند دیگر
تنشهای غير زیستی و زیستی رایج درگياهان) میشوند ،و اینکه آیا ترکيبات سيگنال دهی مختص به تنش  PAHsوجود داشته
باشند یا خير ،روشن نيست).(Alkio et al.,2005
سميت  PAHsبرای گياهان رشد یافته در خاک نيز به شکلی گسترده مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است .مواجهه با
ميزان پایين  PAHsمی تواند رشد گياه را تحریک کند ،اما دوزهای باالی  PAHsمانع و در نهایت مهارکنندة رشد گياهان است.
عالئم ریخت شناختی تنش  ،PAHsکاهش رشد ریشه و جوانه ،کرک های گياهی تغيير یافته ،آغاز و رشد ناقص موهای ریشه،
کلوروسيس ،گل دهی دیررس و ظهور لکه های سفيد رنگ هستند .در سطح بافت و سلول ،گياهان دچار تنش اکسيداتيو میشوند.
 PAHsمی توانند از طریق غشاهای سلولی ،کا هش آب و استفادة کارآمد مواد مغذی و مهار فعاليت فتوسنتز و انتقال الکترون نفوذ
میکند .مهار فتوسنتز ،غالباً مکانيسم کليدی عمل مسموم کننده در گياهان است .کارهای مقدماتی درمورد  PAHsنشان میدهد
که فتوسنتز و در غلظتهای پایينتر تنفس و آسيب عمومی غشا را باعث می شود .در سطح کل گياه ،نتيجة آن می تواند رشد
معيوب گياه ،محصول کمتر و از دست دادن منافع رقابتی در ميدان باشد ( .)zhenhua zhang2010 et al.,نمونههای این
هيدروکربن ها ،نفتالين ،فنانترین ،بنز (آ)آنتراسن ،و بنز(آ)پيرن است( .)Harvi et al.,1991آنتراسن نوعی  ،PAHبا
فرمول ، C18H12وزن ملکولی  ،11.821نقطة ذوب  212درجة سانتيگراد میباشد ) (Sims et al.,1983و بسته به نوع گونه و
سن گياه و مقدار غلظت آنتراسن درخاک ،تغييراتی در ساقه و طول ریشه ،بيوماس و ماده خشک و همچنين برگهای بدست آمده و
تشکيل گرهها در طول زندگی گياه ایجاد میکند .همچنين کاهش در تعداد گرهها ،همراه با افزایش تعداد ریشههای جانبی اولين
پاسخ گياه به این تنش است.
وجود محتوی 100برابر بيشتر آنتراسن درریشه گياه نسبت به ساقه و اندام های هوایی نشانگر ممانعت گياه در برابر حمل و
نقل آنتراسن است ،به طوری که این ماده به طور عمده در بخشهای زیر زمينی ذخيره میشود تا در بذر و ميوه گياه که اندامهای
مهم تجاری در کشاورزی هستند (.)Baldyga,et al., 2005
هر شرایطی که در حفظ هومئوستازی سلول اختالل ایجاد کند منجر به تنش اکسيداتيو یا توليد Reactive oxygen
) species (ROSمیشود .توليد  ROSدر طی استرس محيطی یکی از دالیل اصلی کاهش محصول در گياهان میباشد .از
فاکتورهای محيطی که سبب تنش اکسيداتيو میشوند ،میتوان آلودگی هوا (افزایش مقدار ازن یا دی اکسيد سولفور) ،علف
3

کش های اکسيدانت ،فلزات سنگين ،خشکی ،گرما ،سرما ،زخم ،اشعه  ،UVآلودگیهای پاتوژن ،پيری و شدت زیاد نور را نام برد.
استرس اکسيداتيو همچنين در پاسخ به تنش شوری در گياهان القا میشود.
گياه یونجه متعلق به نهاندانگان ،علفی و چند ساله ( )parvaz2002از گروه ،Core Eudicotsزیر گروه، Fabids
راسته ،Fabalesتيره Fabaceaeو با نام علمی  Medicago sativa L.می باشد( .(APG Шبا توجه به ارزش اقتصادی و
دارویی این گياه ،این پژوهش با هدف بررسی اثر غلظتهای متفاوت آنتراسن بر القا تنش اکسيداتيو در گياه و تاثيرات آن بر فرایند
های بيوشيميایی در گياه صورت گرفت.
مواد و روش ها
بذر گياه یونجه همدانی توسط آب ژاول و دترجنت ضدعفونی سطحی و سپس با آب مقطر شستشو داده شدند .سپس بذرها
در ظروف پتری دیشی که از نقاط باال و پائين توسط کاغذ صافی پوشانده شده بود ،کشت داده شد .پس از هفت روز دانه رستهای
حاصل ،به مدت  24روز به منظور سازگاری در شرایط کشت هيدروپونيک قرار گرفتند و در نهایت رشد و نمو گياه تحت این شرایط
کامل شد .دمای محيط کشت در حدود  21 ± 1تنظيم شد .هر گروه دارای  5گلدان (تکرار) و هر گلدان حاوی  10گياه بود.
محيطهای کشت هر  5روز یک بار تعویض می شدند و هر روز به ميزانی که گياه از محيط مصرف کرده بود به سطح ظرف اضافه
می شد .هوادهی محيط با پمپ هوا انجام شد .محلول غذایی تغييریافته هوگلند ( )1/2دارای عناصر پرمصرف و کم مصرف به شرح
زیر در ( )pH=2میباشند:
(مقادیر بر حسب ميلی مول) :
Ca (NO3)2.4H2O: 2/5; KNO3: 2/5; MgSO4.7H2O: 1; KH2PO4: 0/5
(مقادیر بر حسب : )ppm
Fe-EDTA: 3; H3BO3: 0/5; Mn (MnCl2.): 0/5; Zn (ZnCl2): 0/05
Cu (CuCl2.2H2O): 0/02; Mo (Na2MoO4): 0/02
روش تيماردهی
بذرها به مدت 12روز با آنتراسن در غلظتهای 2هزارم و 4هزارم موالر و استن به عنوان حالل ،تيمار داده شدند .تعيين ميزان
غلظت آنتراسن و مدت زمان تيمار بر اساس نتایج تحقيقات قبلی و منابع موجود صورت گرفت) .(Dixit et al.,2011پس از روز
دوازدهم نمونه های شاهد و تيمار برداشت شدند .پس از شستشو با آب مقطر ،ساقه و ریشه قلمهها از محل یقه گياه جدا گردید.
نمونه ها با نيتروژن مایع منجمد شده و تا زمان انجام آناليزهای بيوشيميایی در دمای  -.0درجه سانتيگراد نگهداری شد.
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آناليزهای بيوشيميایی
کليه آناليزهای بيوشيميایی در مورد آنزیم های سوپر اکسيد دسموتاز ،آسکوربات پراکسيداز ،پلی فنل اکسيداز و پراکسيداز و
گلوتاتيون ترانسفراز و همچنين مالون دی آلدئيد بر روی ساقه و ریشه به صورت جداگانه و کلروفيل در اندام هوایی انجام شد.
اندازه گيری غلظت پروتئين کل به روش برادفورد
محلول های پروتئينی استاندارد با سرم آلبومن گاوی( )BSAدر غلظت های  100 ، 15 ، 50 ،0ميکروگرم درميلی ليتر تهيه
شدند .به منظور سنجش محتوای پروتئين ،به 100ميکروليتر از هر یک از محلول های استاندارد یا نمونه( اندام هوایی و ریشه
گياهان مورد مطالعه)1 ،ميلی ليتر معرف برادفورد(بلو کوماسی بریليانت ) افزوده و در ورتکس کامال مخلوط شد .نمونه ها به مدت
دقيقه 1در دمای اتاق قرار گرفته و سپس دانسيته نوری آنها درطول موج  595نانومتر تعيين شد با و با تهيه منحنی استاندارد
حاصل ،محتوای پروتئين نمونه ها محاسبه گردید(.)Bradford 1976
 2گرم وزن تر از اندام هوایی وریشه به طور جداگانه ،در  1ميلی ليتر بافر  )Ph=2/1(KH2PO4-K2HPO4حاوی  0/1ميلی
مول  EDTAسایيده و سپس با دور  12000×gبه مدت  20دقيقه سانتریوفوژ شد (تمام مراحل فوق در  4درجه سانتی گراد
انجام شد) .عصاره ی آنزیمی تهيه شده در دمای -.0درجه سانتيگراد برای انجام آزمایشات بعدی قرار داده شد.
سنجش آنزیم سوپر اکسيد دسموتاز ()SOD
سنجش فعاليت آنزیم سوپر اکسيد دسموتاز ) (SODبا روش فوتوشيميایی ) (Cakmak and Horst, 1991انجام شد1 .
ميلیليتر مخلوط واکنش حاوی1/5 :ميلی ليتر بافر 0/1)ph=6/1( KH2PO4-K2HPO4ميلی مول  100 ، EDTAميلی
مول  100 ، Na2CO3ميلی مول 100 ،L-methioninميلی مول)100 ،nitro blue tetrazoliumchloride (NBTميلی
مول ریبوفالوین ( (riboflavinو 100ميلی مول عصاره آنزیمی تهيه شد و لولهها به مدت  10دقيقه در معرض نور قرار گرفتند.
سپس دانسيته نوری آن توسط اسپکتروفوتومتر مدل  GBC cintra 6ساخت استراليا در  520نانومتر اندازهگيری شد .یک واحد
فعاليت  SODبر اساس مقدار آنزیم مورد نياز برای مهار  %50سرعت احيا  NBTمحاسبه شد.
سنجش آنزیم آسکوربات پراکسيداز )(APX
بخش بر رو شناور حاصل برای سنجش فعاليت آنزیم آسکوربات پراکسيداز ) (APXبا استفاده از روش )19.1( Nakano
مورد استفاده قرار گرفت 1 .ميلی ليتر مخلوط واکنش حاوی1200 :ميلی مول بافر فسفات پتاسيم ) (pH=2حاوی 0 /1 EDTA
ميلی مول ،آسکوربيک اسيد  0/5ميلی مول 0/5 H2O2 ،ميلی مول و عصاره آنزیمی به ميزان  400ميکروليتر تهيه و اکسيداسيون
آسکوربات در طول موج  290نانومتر به مدت  1دقيقه سنجيده شد.
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سنجش آنزیم پراکسيداز محلول )(SPO
بخش بر رو شناور حاصل برای سنجش آنزیم پراکسيداز محلول استفاده شد .به منظور سنجش فعاليت پراکسيداز  1ميلی ليتر
مخلوط واکنش شامل :بافر فسفات پتاسيم  1950ميلی مول ) 500 ،(pH= 2/1ميلی مول گایاکول و 5 00ميلی مول
پراکسيدهيدروژن ) (H2O2تهيه شد و سپس با افزودن به 50ميلی مول عصاره آنزیمی دانسيته نوری آن در  410نانومتر به مدت
 1دقيقه اندازه گيری شد .فعاليت آنزیم بر حسب تغييرات جذب به نسبت  mgپروتئين عصاره بيان گردید (Kjalke et
).al.,1992
سنجش آنزیم پلی فنل اکسيداز )(PPO
بخش بر رو شناور حاصل برای سنجش آنزیم پلی فنل اکسيداز استفاده شد 1 .ميلی ليتر مخلوط واکنش حاوی :بافر فسفات
پتاسيم 20ميلیمول )0/5،(pH=2/1ميلی مول  -4متيل کاتکول  0/02موالر و0/5ميلی مول عصاره آنزیمی تهيه شد .فعاليت آنزیم
بر حسب تغييرات جذب آن در  410نانومتر به مدت  1دقيقه به نسبت ميلی گرم پروتئين عصاره بيان گردید).(Kahn, 1975
سنجش آنزیم گلوتاتيون ترانسفراز)(GST
بخش بر رو شناور حاصل برای سنجش آنزیم گلوتاتيون ترانسفرازاستفاده شد 1 .ميلی ليتر مخلوط واکنش حاوی :بافر فسفات
پتاسيم .00ميلیمول ( 50، pH=5/2ميکرو ليتر گلوتاتيون احياو 50ميکروليترکلرو دی نيترو بنزن() CDNBو 100ميکروليتر
عصاره آنزیمی تهيه شد .فعاليت آنزیم بر حسب تغييرات جذب آن در 140نانومتر به مدت  1/10دقيقه به نسبت ميلی گرم پروتئين
عصاره بيان گردید).(Kahn, 1975
سنجش ميزان غلظت مالون دی آلدئيد )(MDA
سنجش ميزان غلظت مالون دی آلدهيد بر اساس روش ) (De Vos et al., 1991سنجيده شد .مالون دآلدهيد با
تيوباربيتوریک اسيد ) (TBAتشکيل کمپلکس رنگی میدهد که غلظت آن با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهگيری میشود .به 1
ميلی ليتر از بخش بر رو شناور حاصل 1 ،ميلی ليتر تيو باربيتوریک اسيد  0/5درصد افزوده شد .مخلوط حاصل در دمای  10درجه
سانتيگراد به مدت  10دقيقه قرار گرفت و بالفاصله در یخ سرد شد .دانسيته نوری نمونهها در طول موج  512نانومتر و  200نانومتر
تعيين شد .ميزان  MDAبا استفاده از ضریب جذب ثابت  ε-155Mm-1 cm-1و تفاوت جذب در دو طول موج ذکر شده
محاسبه شد.
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سنجش ميزان کلروفيل
سنجش ميزان کلروفيل برگ با روش ) (Dlementina, 2008انجام شد .به این منظور  200ميلی گرم از نمونهها با  1ميلی
ليتر استن  .0درصد به طور کامل سایيده شد .عصاره حاصل با قيف حاوی کاغذ صافی در بالن ژوژه  25ميلی ليتری صاف شد .به
منظور جمعآوری کامل کلروفيل نمونه ،کاغذ صافی با استون  .0درصد چندین بار شستشو داده شد و سپس محتوای بالن با
استون به حجم  25ميلی ليتر رسانده شد .دانسيته نوری عصاره کلروفيل در طول موج های  221و  245نانومتر خوانده شد
 .)(Heldrich, 1990مقدار کلروفيل  aو  bنمونهها مطابق معادلههای زیر محاسبه گردید.
 = [12/7(D663) – 2/69(D645)]V/1000 Wميلی گرم کلروفيل  aدر هر گرم وزن تر نمونه
 = [22/9(D645) – 4/68(D663)]V/1000 Wميلی گرم کلروفيل  bدر هر گرم وزن تر نمونه
در این معادالت  Dنمایانگر دانسيته نوری عصاره کلروفيل در طول موج ویژه مذکور V ،حجم نهایی عصاره کلروفيل و  Wوزن
تر بافت برگ بر حسب گرم میباشد.
آناليزهای آماری
ک ليه آناليزها با سه تکرار مستقل انجام گرفت و سپس نتایج به دست آمده از گروهها به کمک نرمافزار  spssو مقایسه ميانگين
ها با آزمون  Tukeyمورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از نرمافزار  Excelداده ها تحليل و نمودارهای مربوطه رسم شد .همچنين
ميزان معنیدار بودن یا نبودن آنها در سطح  p≤0.05بررسی شد.
نتایج
ميزان فعاليت آنزیم  SODدراندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از اندازهگيری ف عاليت آنزیم سوپر اکسيد دیسموتاز ( )SODدر اندام هوایی و ریشه گياه مدیکاگو ساتيوا نشان
دهنده افزایش معنیدار فعاليت آنزیم  SODهم نسبت به شاهد و هم نسبت به تيمار استن بود .در ساقه ،روند افزایشی فعاليت
آنزیم در تيمار با دوز  4ميلی موالر آنتراسن در مقایسه با تيمار با دوز  2ميلی موالرآنتراسن مشهودتر بود .این افزایش در
سطح  p≤0.05معنیدار بود (شکل.)1
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شکل :1فعاليت  SODدر تيمار با دوز های  2و 4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی و ریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است

ميزان فعاليت آنزیم  APXدراندام هوایی و ریشه
با توجه به نتایج به دست آمده فعاليت آنزیم آسکوربات پراکسيداز ( )APXدر اندام هوایی و ریشه گياه مدیکاگو ساتيوا در دوز4
ميلی موالر آنتراسن نسبت به شاهد و همچنين تيمار استن افزایش داشته است .این افزایش در سطح  p≥ 0.05نيز معنیدار بود
(شکل.)2

شکل :2فعاليت  APXدر تيمار با دوزهای  2و 4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی و ریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است.
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ميزان فعاليت آنزیم ) (SPOدر اندام هوایی و ریشه
ميزان فعاليت آنزیم پراکسيداز محلول ( )SPOدر ساقه و ریشه در گروه های تحت تيمار با آنتراسن نسبت به گياهان شاهد
وتيمار استن افزایش یافته است که این افزایش در سطح  p≤0.05معنیداربود (شکل.)1

شکل :1فعاليت SPOدر تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی و ریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است

ميزان فعاليت آنزیم  PPOدراندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از سنجش فعاليت آنزیم پلی فنل اکسيداز ( )PPOدر ساقه وریشه نشاندهنده افزایش ميزان فعاليت این آنزیم
در گروه های تحت تيمار با آنتراسن نسبت به گروه شاهد وتيمار استن است ،این افزایش فعاليت  PPOدر سطح p ≥ 0.05
معنیدار بود (شکل.)4
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شکل:4فعاليت  PPOدر تيمار با دوزهای  2و 4ميلی موالر آنتراسن و نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی وریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است.

ميزان فعاليت آنزیم  GSTدر اندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از اندازهگيری گلوتاتيون ترانسفراز ( )GSTدر اندام هوایی گياه مدیکاگو ساتيوا نشان داد که تيمار آنتراسن بر
ميزان گلوتاتيون ترانسفراز اثری نداشته و در مقایسه با گياهان شاهد وتيمار استن ،تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن سبب
افزایش یا کاهش معنیدار فعاليت  GSTنگردیده است ولی نتایج حاصل از اندازهگيری گلوتاتيون ترانسفراز در ریشه گياه مدیکاگو
ساتيوا نشان داد که تيمار آنتراسن بر ميزان گلوتاتيون ترانسفراز اثر مثبت داشته و در مقایسه با گياهان شاهد وتيمار استن ،تيمار با
دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن سبب افزایش معنیدار فعاليت GSTگردید که این اختالف در سطح  p≥ 0.05معنیدار بود
(شکل.)5

شکل :5فعاليت  GSTدر تيمار با دوزهای 2و  4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی وریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است.
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ميزان  MDAدر اندام هوایی و ریشه
نتایج حاصل از اندازهگيری مالون دی آلدئيد ( )MDAدر اندام هوایی گياه مدیکاگو ساتيوا نشان داد که تيمار آنتراسن بر
ميزان مالون دی آلدئيد اثرکاهنده داشته و در مقایسه با گياهان شاهد وتيمار استن ،تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن
سبب کاهش معنیدار فعاليت  MDAگردید که این اختالف در سطح  p≥ 0.05معنیدار بود و برعکس درریشه نتایج حاصل از
اندازهگيری مالون دی آلدئيد ( )MDAنشان داد که تيمار آنتراسن بر ميزان مالون دی آلدئيد اثرمثبت داشته و در مقایسه با
گياهان شاهد وتيمار استن ،تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن سبب افزایش معنیدار فعاليت  MDAگردیده که افزایش
آن در سطح  p≥ 0.05معنیدار بود (شکل.)2

شکل :2فعاليت  MDAدر تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل در اندام هوایی وریشه ،دادهها
ميانگين 5تکرار و ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی
داری گروه ها نسبت به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است.

ميزان کلروفيل aوb
مقادیر حاصل از سنجش محتوای کلروفيل  aو bدر گياهان شاهد در مقای سه با گياهان تيمار شده با آنتراسن افزایش معنیدار
ميزان کلروفيل  aرا در گياهانی نشان داد که با دوز  2و 4ميلی موالر آنتراسن تيمار شده بودند .این افزایش از نظر آماری در سطح
 p≥ 0.05نسبت به شاهدوتيمار استن معنیدار بود (شکل)1
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شکل :1فعاليت کلروفيل aو bدر تيمار با دوزهای 2و 4ميلی موالر آنتراسن نسبت به گروه کنترل ،دادهها ميانگين 5تکرار و
ميلههای عمودی نشاندهنده انحراف معيار میباشد .معنیداری در  p≤0.05در نظر گرفته شده است معنی داری گروه ها نسبت
به شاهد با عالمت * و نسبت به حالل با عالمت  Δنشان داده شده است.
بحث
تاثير آنتراسن بر سيستم آنتی اکسيدانت
در شرایط تنش ،توليدگونه های فعال اکسيژن) (ROSنظير )(OH. - ) ،)H2O2و)  (O 2.-در ميتوکندری و
کلروپالست قطعی است .با افزایش این ترکيبات به عنوان پيامبر ثانویه مسير عالمت رسانی در گياه ایجاد میشود .به دنبال
تغييرات فوق آنزیمهای متابوليکی حساس و نيز ترکيبات غير آنزیمی در جهت تعدیل اثرات تنش فعاليت میکنند ROS .به
نوکلئوتيدها ،پروتئين ها ،کربوهيدراتها و اسيدهای چرب حمله میکنند .گياهان مکانيسمهایی را برای از بين بردن این ترکيبات به
خدمت میگيرند مانند آنزیمهای سوپراکسيد دیسموتاز ( ،)SODکاتاالز ( ،)CATپراکسيداز ( ،)PODاسکوربات پراکسيداز
( )APXوگلوتاتيون ترنسفراز ( .)liuh weimanet al.,2009( )GSTگزارشات متعدد نيز نقش فلزات سنگين مانند آلومينيوم
را در توليد گونه های فعال اکسيژن مولکولی و ایجاد استرس کنند اکسيداتيو تایيد میکنند).(Devi et al., 2003
مهمترین و اولين آنزیم آنتیاکسيدان در تمام ارگانيسمهای هوازی سوپر اکسيد دیسموتاز SODمیباشد که در کاهش
مستقيم متابوليت های اکسيژن فعال نقش دارند .این آنزیم به عنوان آنتی کارسينوژن عمل کرده و مانع شروع و تبدیل مراحل
کارسينوژنز میشود ) .(Cunningham et al. 1984سوپر اکسيد یکی از اصلیترین گونههای اکسيژن فعال در سلول است،
 SODمی تواند باعث تبدیل رادیکال سوپر اکسيد به هيدروژن پراکسيد شود ( .)Mccord and Fridovich, 1969نقش اصلی
حفاظت در مقابل( )ROSبر عهده آنزیم سوپراکسيد دیسموتاز می باشد( .)Ghanati et al., 2005این آنزیم اولين سد دفاعی
را تشکيل میدهد که رادیکال های سوپر اکسيد را به پروکسيد هيدروژن تبدیل میکند .سپس پراکسيد هيدروژن میتواند توسط
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آنزیم آسکوربات پراکسيداز در سيکل آسکوربات – گلوتاتيون که در کلروپالست عمل می کند یا توسط پراکسيداز در دیواره سلولی
و سيتوپالسم و یا توسط کاتاالز در پراکسيزوم و ميتوکندری به آب و اکسيژن مولکولی تجزیه گردد ;(Mishra et al. 2006
).Chen et al. 2003
بر طبق مطالعات  Sharma and Dubeyدر سال  2005و  Garnczarska and Ratajczakدر سال  2000در تحقيقات
خود افزایش فعاليت آنزیم  SODتحت سطوح سميت سرب در دوزهای پائين را گزارش کردهاند .همچنين  Naserو همکارانش
در سال  2012افزایش ميزان  SODتحت تيمار کادميوم در گندم را گزارش کردند .بنابراین به نظر میرسد که احتماالً توليد و
فعاليت بيشتر این آنزیم با کاهش دوز فلز سرب مکانيسم دفاعی مهمی در برابر این عناصر است که به استراتژی گياه و مقاومت
گياهی نسبت داده میشود ،به طوری که این آنزیم احتماال باعث هضم رادیکال سوپراکسيد شده است.
در واقع احتمال دارد که این آنزیم با افزایش ترشح در گياه مورد مطالعه به عنوان یک سيستم دفاعی در مقابل انواع
واکنشگرهای اکسيژن عمل کرده باشد ).(Boojar et al. 2007
در تحقيق حاضر افزایش معنی دار فعاليت این آنزیم در ساقه گياهانتيمار شده با آنتراس در غلظت  4ميلی موالرگویای
افزایش ميزان ( (O2-در این غلظت است که با واکنش دیسموتا سيون  SODبه پراکسيد هيدروژن و اکسيژن تبدیل شده است.
همچنين با افزایش غلظت تيمار ،روند افزایش فعاليت این آنزیم معنی دار شد که این مساله با افزایش غلظت تيمار با آنتراسن و در
نتيجه افزایش سطح توليد رادیکال سوپراکسيد قابل توجيه است .در حالی که در ریشه گياهان تحت تيمار شروع این افزایش معنی
دار را ما از غلظت  2ميلی موالر شاهد هستيم که باتوجه به تجمع بيشتر رادیکال سوپر اکسيد در واکوئلهای ریشه گياه نسبت به
بخش هوایی قابل توجيه است .با توجه به اثرات مضر پراکسيد هيدروژن به عنوان محصول واکنش فوق ،تبدیل این ترکيب در
مراحل بعدی ضروری میباشد .در گياهان این واکنش با فعاليت  PO،APX ، CATو تبدیل  H2O2به  H2Oکاتاليز می
شود .در این ميان  APXتمایل زیادی به  H2O2دارد و غلظت های کم آن را در اندامک های سلولی مختلف که در جریان
فعاليت کاتاالز حذف نشده است جاروب می کند) .)Ghanati et al.,2005اسيد آسکوربيک یک مولکول کوچک فراوان در
گياهان و یک ماده کليدی در شبکه آنتی اکسيدانی شامل آسکوربات ،گلوتاتيون ،آلفا  -توکوفرول و یکسری از آنزیمهای آنتی
اکسيدان است .همچنين نشان داده شده است که اسيد آسکوربيک نقشهای متعددی در رشد گياه از جمله تقسيم سلولی،
گسترش دیواره سلولی و سایر پدیدههای رشدی دارد ) .(Pignocchi and Foyer, 2003; Conklin, 2001آنزیم Apx
پراکسيد هيدروژن را در کلروپالست ،سيتوسل  ،ميتوکندری و پراکسی زوم سلولهای گياهی به آب تبدیل میکند و پتانسيل
هيدروژن الزم را از آسکوربات احيا میکند ) . (Foyer and Nector, 2005آسکوربات پراکسيداز در واکنش آسکوربيک اسيد با
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پراکسيد هيدروژن به ترتيب سبب تشکيل اسيد مونودهيدروآسکوربات و دهيدروآسکوربات میشود که این ترکيبات توسط مونو
دهيدرو آسکوربات ردوکتاز و دهيدروآسکوربات ردوکتاز ،احياء یا  NAD(P)Hبه اسيد آسکوربيک تبدیل میشود .قناتی و نعمتی
در سال  11.9افزایش  APXدر ریشه گياه ليسيانيوس ) (Eustoma grandifeloraتحت تيمار آلومينيوم را گزارش کردند.
افزایش معنی دار فعاليت  APXدر ساقه درتيمار 4ميلی موالر آنتراسن بيانگر این است که فعاليت آنزیم کاتاالز در این غلظت
پاسخگوی نياز گياه به حذف H2O2نبوده وگياه برای افزایش قدرت سازگاری خود توليد آنزیم  APXرا افزایش می دهد تا با
کاهش ميزان  H2O2قادر به سازگاری با شرایط تنش شود .همچنين افزایش فعاليت این آنزیم در تيمار با غلظت  4ميلی
موالرآنتراسن آغاز شدهکه با توجه به افزایش فعاليت  SODنيز در این غلظت و توليد بيشترپرا کسيد هيدروژن توجيه پذیراست،
زیرا حرکت این آنزیم در کاهش ميزان  H2O2در پاسخ به حرکت اوليه SODدر افزایش توليد  H2O2می باشد.
در حالی که در ریشه گياه شروع افزایش معنی دار آنزیم  APXبرای حذف  H2O2توليد شده توسط SODدرغلظت2ميلی
موالر آنتراسن اتفاق می افتد و بعد از این افزایش معنی دار با افزایش غلظت آنتراسن ميزان فعاليت هردوی این آنزیمها (زیرا
حرکت این آنزیمها به موازات هم است) کاهش می یا بد ،احتماال با افزایش غلظت آنتراسن نقش عایق پوش کردن (حرکت
مکانيکی) این ماده باعث کاهش عکس العمل گياه در افزایش فعاليت (حرکت شيميایی) این آنزیمها می شود.
بخش محلول پراکسيداز( )SPOکه از گایاکول به عنوان دهنده الکترون استفاده می کند ،در پاسخ های گياه به شرایط تنش
نقش دارد ( .)Pandolfini et al., 1992آنها گروه بزرگ دیگری از آنزیم های دفاعی هستند که در گياهان در پاسخ به تنشهای
زیستی و غيرزیستی توليد می شوند .پراکسيدازها معموالً واکنش اکسيداسيون و احيا را بين پراکسيد هيدروژن به عنوان گيرندهی
الکترون و انواع زیادی از سوبستراها مثل ترکيبات فنلی ،اسيد اسکوربيک ،آمينهای آروماتيک و سيتوکروم  Cکاتاليز میکنند و به
عنوان آنزیمهای سمزدایی گونههای اکسيژن واکنشگر عمل می کنند .آنزیم پراکسيداز موجب شکسته شدن هيدروژن پراکسيد در
سلول میشود و بدین شکل از توليد  ROSها جلوگيری میکند و بنابراین با باال رفتن سطوح فعاليت این آنزیم ،گياه کمتر مورد
تهاجم  ROSقرار میگيرد .این گروه از آنزیم ها در سيتوزول ،واکوئل ،کلروپالست و آپوالست وجود دارند ).(Levitt 2009
پژوهشهاى زیادى در مورد اثر فلز سنگين روى بر فعاليت آنزیم پراکسيداز صورت گرفته است ،چائویی ( )1991افزایش غلظت
روى را در لوبيا بررسى کرد و مشاهده نمود که فعاليت این آنزیم با افزایش سولفات روى در اندام هوایى افزایش مىیابد.
هم چنين ،(2002) Prasad and Strzalkaدر گياه خردل هندى تحت تيمار روی و  )2002( Erdeiدر جو فعاليت
آنزیم پراکسيداز در اندام هوایى به علت توليد  H2O2ناشی ا ز تيمار روی داراى افزایش ،اما در ریشه حالت عکس داشته و با
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افزایش روی فعاليت آنزیم پراکسيداز در ریشه کاهش داشته است .به طور کلی بخش محلول پراکسيداز ) (SPOکه از گایاکول به
عنوان انتقال الکترون استفاده میکند ،در پاسخهای گياه به شرليط تنش نقش دارد ).(Peng and Kuc 1992
در تحقيق حاضر افزایش معنی دار فعاليت آنزیم  SPOدرساقه در تيمار آنتراسن با افزایش فعاليت  SODو APXدر جهت
کاهش ميزان  H2O2و سازگاری گياه با تنش اکسيداتيو هماهنگ می باشد.در حالی که با افزایش غلظت آنتراسن در تيمارها
فعاليت این آنزیم در سيستم ریشه ای گياه تفاوت معنی داری نشان نمیدهد ،بنابراین ،این آنزیم در بخش فتوسنتز کننده نقش
تعدیل شرایط تنش را دارد.
فالوونویيد در سيتوپالسم و نيز سطح سيتوپالسمی شبکه آندوپالسمی سنتز می شوند و با فعاليت آنتی اکسيدانی در برابر
تنش های زیستی و غير زیستی نقش حفاظتی دارند  .اکسيداسيون فال وونویيد ها (بویژه -Oدی فنل ها) در شرایط تنش سبب
توليد ترکيبات جاروبکننده  H2O2مانند سمی کوئينون ها و کویينون ها می گردد  .این واکنش در گياهان با پلی فنل اکسيداز
ها )الکاز ها و کاتکول اکسيداز ها ( و پراکسيداز ها کاتاليز می شود (  .)Pourcel et al.2002آنزیم پلی فنل اکسيداز( )PPOبا
ورود به سيتوزول بافت های گياهی آسيب دیده (آسيبمکانيکی ) و ترکيب با مولکول اکسيژن واکنش اکسيداسيون ترکيبات فنلی
به -Oکوئينونها را کاتاليز می کند .همچنين آئوریدین سنتاز( پلی فنل اکسيداز) واکنش اکسيداتيو تبدیلچالکون ها به آرون ها
(گروهی از فالونویيد های گياهی ) را در واکوئل کاتاليز می کند ( .)Ono et al. 2006البته ،هم شرایط رشد (مانند بروز شرایط
تنش) و هم نوع ژنوتيپ بر فعاليت پلی فنل اکسيداز اثر میگذارد .پلی فنل اکسيداز یا تيروزیناز آنزیمی دارای دو اتم مس در
هسته مرکزی خود میباشد و اکسيداسيون دی فنلها به کينونها را انجام میدهد .این آنزیم در این واکنش از اکسيژن مولکولی
به عنوان سوبسترا استفاده مینماید (  .(Winkel-Shirley, 2002; Mayer, 2006مطالعه دولتآبادیان در سال 11.1
افزایش  PPOروی جوانهزنی بذر گندم  Triticum aestivumتحت تنش شوری و حضور ساليسيليک اسيد گزارش کردند .با
افزایش فعاليت آنزیم های سيستم آنتی اکسيدان در ریشه و تعدیل شرایط تنشدر غلظت 2ميلی موالرآنتراسن با افزایش بيشتر
غلظت آنتراسن فعاليت  ppoافزایش نمی یابد که این نشان دهنده قدرت سازگاری ریشه گياه با تنش تا حدی از آلودگی می باشد
واحتماال آسيب مکانيکی به ریشه که در تماس مستقيم با آنتراسن است باعث کاهش فعاليت آنزیم می شود .ولی در ساقه با
افزایش غلظت آنتراسن ( 4ميلی موالر) در نتيجه توليد بيشتر ترکيبات فنلی نظير فالونویيد ها فعاليت این آنزیم تازه افزایش معنی
دار نشان می دهد.
با افزایش معنی دار فعاليت آنزیم های آنتی اکسيدان در ریشه گياه تحت تيمار با آنتراسن،گونه های فعال اکسيژن ()ROS
حاصل از تنش آنتراسن به طور موثری کاهش یافته و سبب سازگاری گياه با تنش شده است  .در دنباله این امر کاهش ميزان
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پراکسيداسيون ليپيدی در ریشه بيانگر کاهش آسيب به غشاها ،کاهش سميت آنتراسن و در نتيجه کمک به رشد گياه می باشد.
آنزیم گلوتاتيون ترانسفراز( )GSTقادر است،کونژوگاسيون چندین دسته از مواد الکتروفيل را با گلوتاتيون انجام دهد .این آنزیم در
واکنشهای بسيار حساس شرکت کرده و ارگانيسم ها را در مقابل بسياری از اثرات مخرب الکتروفيلها و پراکسيدها محافظت می
کند .این آنزیم عامل مفيدی در از بين بردن هيدروکربن های چند حلقه ای است (paskovaet 2002,Dixit et al.,2011
.)al.,
ميزان  GSTدر ریشه گياهان تحت تيمار مانند سایر انزیمهای آنتی اکسيدانت ) )SOD,APX,PO,PPO,MADدر غلظت2
ميلی موالر آنتراسن شروع به افزایش معنی دار می کند ولی با افزایش غلظت آنتراسن تا حد  4ميلی موالرميزان GSTافزایش پيدا
نمی کند ولی باز هم ميزان آن نسبت به شاهد اختالف معنی دار دارد ونشان دهنده مقابله گياه در برابر رادیکالهای اکسيژن
مولکولی با افزایش توليد آنزیم است .مالون دی آلدهيد یک محصول سمی سلولی ناشی از پروکسيداسيون چربیها و نشاندهنده
ميزان توليد رادیکلهای آزاد و بافتهای تخریب شده است ) .(Ohkawa et al., 1979ميزان مارکرزیستی مالون دی آلدهيد در
بافت گياهی معياری برای تعيين وضعيت پرو اکسيداسيون چربیها است .پرو اکسيداسيون چربیها در ارتباط با توليد سوپر اکسيد
میباشد .مثال،وجود مقادیر باالی فلزات سنگين در گياه باعث افزایش توليد سوپر اکسيد میشود .بنابراین ،افزایش ميزان بيومارکر
مالون دی آلدهيد نشان دهنده آن است که یونهای فلزی توانستهاند باعث تحرکی ظرفيت توليد رادیکالهای آزاد در گياهان عالی
شوند ) .(Luna et al., 1994برخی از یونها با ویژگیهای شدید ردوکس مانند مس و شاید حتی یونهایی که فاقد این
ویژگیها هستند مانند روی و کادميوم به عنوان آغازکنندههای پراکسيداسيون ليپيد غشا و تحریک کنندههای توليد گونههای
فعال اکسيژن شناخته شدهاند .پراکسيداسيون ليپيد به دليل فعاليت ليپوکسی ژنازها افزایش مییابد ،مالون دی آلدهيد )(MDA
فراوانترین محصول حاصل از تجزیه ليپيد آلدهيدی به شمار میآید ) .(Davey et al., 2005مطالعه قناتی و نعمتی در سال
 11.9تحت تأثي ر عنصر آلومينيوم در ریشه گياه ليسيانتوس به دنبال افزایش کاتاالز و کاهش  H2O2و در نتيجه کاهش آسيب به
غشای پالسمایی کاهش مالون دی آلدهيد را گزارش کردهاند (قناتی و نعمتی .)11.9 ،با اعمال تيمار آنتراسن در بخش هوایی
ميزان  MDAکاهش پيدا کرده است که در هردوغلظت تيمار آنتراسن این اختالف نسبت به گروه شاهد معنیدارمی باشد .که این
نتایج نشان دهنده سازگاری بخش فتوسنتز کننده گياه با شرایط تنش و غلبه گياه بر رادیکالهای آزاد میباشد .شاید بتوان
گفت:این نتایج موید این مطلب است که سيستم آنتی اکسيدانيبخش هوایی گياه مدیکاگو ساتيوا توانایی از بين بردن رادیکالهای
آزاد را در حظور تيمار آنتراسن داشته و مانع از خسارت اکسيداتيو به گياه میشود .در حالی که تجمع باالی آنتراسن در ریشه گياه
ودر نتيجه غلبه این هيدرو کربن حلقوی بر سيستم آنتی اکسيدانی گياه ،پراکسيداسيون ليپيد غشایی را به طور معنیداری در
16

هردو تيمار آنتراسن افزایش داده است ،به طوری که مطابق با نمودار( )2با اعمال تيمار آنتراسن در ریشه گياه ميزان MAD
افزایش پيدا کرده است که این افزایش در هردو غلظت متفاوت تيمار آنتراسن نسبت به گروه شاهد معنی دار است .درنهایت
پراکسيداسيون ل يپيد غشایی در ریشه گياه با مختل کردن سيستم ریشه ایی باعث ضعيف شدن گياه می شود.
کلروفيلaوb
فتوسنتز یکی از حساسترین فرآیندهای متابوليکی نسبت به سميت فلزات سنگين است و مطالعات متعددی بازدارندگی
فتوسنتز در گياهان مختلف رشد یافته تحت تنش فلزات سنگين را گزارش کردهاند .فلزات سنگين کاهش فتوسنتز را ممکن است
از طریق بازگشایی روزنه ،آسيب به سازماندهی فراساختاری کلروپالست ،تغيير در متابوليتهای فتوسنتزی ،جایگزینی یونهایی
مانند منيزیم و منگنز و غيره با سرب در کلروپالست و ممانعت از ساختن یا تجزیه رنگيزههای فتوسنتزی القاء کند .سميت فلزات
سنگين همچنين تنش اکسيداتيو را از طریق توليد بيش از حد گونههای فعال اکسيژن شامل رادیکالهای سوپراکسيد ،رادیکالهای
هيدروکسيل و هيدروژن پراکسيد القاء میکند ).(Reddy et al., 2005
در بررسی های حاضر محتوای کلروفيل  aو bدر اندام هوایی پس از تيمار آنتراسن افزایش معنی داری یافت .این تغيير با
افزایش کارایی سيستم دفاعی گياه و تاخير فرآیند پيری هم راستا است به طوری که با افزایش ميزان غلظت آنتراسن از  2به4
ميلی موالر ،ميزان کلروفيل aوbدر بخش هوایی افزایش می یابد Flocco . .ظرفيت کلی کلروفيل( (chla , chlbبرگ های
یونجه ایی که در معرض فنان ترین قرار گرفته اند را سنجيده بودودر آخر آزمایش ،تفاوت های چشمگيری در سطوح  chlaبين
گياهان در معرض فنان ترین و گياهان کنترل پيدا نکرده بود .می توان گفت :افزایش ميزان فعاليت آنزیم های سيستم آنتی
اکسيدان و نيز ترکيبات آنتی اکسيدان سبب حمایت فرآیند های متابوليسم در برابر اثرات سمی آنتراسن می شود Flocco .بيان
کرده است که آنزیم های گياهی خانواده  Fabaceaeبا داشتن  P450توانایی اکسيده کردن ترکيبات آروماتيک چند حلقه ایی را
دارند و این آنزیم ها راه اصلی برای دفع مسموميت این ترکيبات می باشند .همچنين او در مقاله خود ،یک قانون برای بيان آنزیم
پروکسيداز ارائه کرده است :سطح و الگو ایزو آنزیمی پروکسيداز را ميتوان از طریق فشارهای محيطی تغيير داد و این آنزیم اغلب به
عنوان نشانه ای زیستی نامشخص آلودگی محيطی ،استفاده ميشود و یک همبس تگی مثبت بين ميزان پروکسيداز بافت های گياهی
و بی کلرو فنيل) (PCBو PAHها گزارش کرده بود ..با در نظر گرفتن نقش پروکسيدازها در سم زدایی  PAHها یا فشار وارده
در حضور آالیندهای ارگانيک ،به بررسی فعاليت پروکسيداز ریشه های گياهان یونجه در طول آزمایش دفع پرداخته شده
است ).)Flocco et al.,2014
نتيجهگيری کلی
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با تاثير آنتراسن با غلظت های  2و  4ميلی موالر افزایش نسبی آنزیمهای آنتی اکسيدان موجب کاهش توليد و تجمع گونههای
اکسيژن واکنشگر ) (ROSشده که این آنزیم ها ( )SOD, PO, PPO, APX, GSTقادرند تنش اکسيداتيو را مهار کنند .با
افزایش اثر آنزیم ها مخصوصا در غلظت  4ميلی موالر آنتراسن و از بين رفتن  H2O2های موجود در گياه ،شاخص پراکسيداسيون
ليپيد کاهش یافت .همچنين به دليل تأثير تنش آنتراسن ميزان توليد کلروفيل افزایش یافت این تغيير با افزایش کارایی سيستم
دفاعی گياه و تاخير فرآیند پيری هم راستا است .افزایش فعاليت آنزیمها درساقه و ریشه به طور معنیدار در تيمار آنتراسن اتفاق
می افتد و این روند افزایش به طور نسبتا منظم در اندام هوایی در غلظت  4ميلی موالر آنتراسن ،و در ریشه در غلظت  2ميلی
موالر رخ می دهد .آنتراسن بيشتر در ریشه تجمع پيدا می کند و با تجمع در ریشه و تاثير بيشتر بر پراکسيداسيون ليپيد غشا ی
سلولهای ریشه باعث تضعيف سيستم ریشه ای درگياه مدیکاگو ساتيوا می شود .کاهش ميزان  MDAدر قسمت هوایی و متعاقب
آن افزایش ميزان آن در ریشه دليلی بر اثبات این مدعاست .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اذعان داشت گياه Medicago
 sativaمانند بعضی از گياهان دیگر این خانواده دارای توانایی نگه داری مواد شيميایی در ریشه خودمی باشد.
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Abstract
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are one of the tensions that inhibit plant growth and
create imbalance between the production of Reactive Oxygen Species and antioxidant defense
activities of the plant. Alfalfa and other plants have a root system of value can be a factor in the
disposal of organic compounds such as PAHs. Anthracene is the main pollutants in the
petrochemical industry, which is located on the list of toxic pollutants, US Environmental
Protection Agency (USEPA). In this study is to evaluate the effect of anthracene on some
parameters of oxidative stress in Medicago sativa after 12 days of treatment with anthracene (2,
4 mmol per liter) in hydroponics, shoot and root tissues of the plants were harvested and used to
measure biochemical and physiological parameters. The activity of super oxide dismutase
(SOD), poly phenol oxidase (PPO), glutathione transferase (GST), soluble peroxidase (PO),
malon dialdehyde and enzyme ascorbate peroxidase (APX) in shoots and roots, as well as the
activity of chlorophyll b and a the shoot was determined. The results show that The activities of
SOD, APX, SPO, PPO and GST on the shoot of anthracene concentrations of 4 mM is
significant increase compared to the control treatment but at the root of 2 mM anthracene treated
us with the greatest differences were in the control group. Anthracene treatment, decreased MDA
levels in shoot, and root significantly increased compared to control group. It is also associated
with increased concentrations of chlorophyll a and b leaves anthracene higher than the control
group. Increase antioxidant enzyme superoxide dismutase to remove superoxide radicals and
increase the activity of enzymes associated with treatment anthracene ascorbate peroxidase,
glutathione transferase and peroxidase solution seeks to increase levels of anthracene and SOD
enzyme is in line with the increase. It also increases the activity of the enzyme polyphenol
oxidase, the result has been the production of phenolic compounds in the plant. On the other
indicate a hand, MDA as an indicator of membrane lipids is in the present study peroxidation
significant reduction in stem confronted antioxidant plant but increased lipid peroxidation it was
at the root of, show that with the increase of anthracene at the root (the accumulation of the toxin
in the roots), the plant (lysis of mantle tissue of origin) deal with the hydrocarbon loses power.
Key words: anthracene toxicity, oxidative stress, Medicago sativa, Hydroponic culture.
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