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چکیده
گونههای اکسیژن فعال بهطورمعمول بیدرنگ بهوسیلۀ مولکولهای پاداکسنده (آنتیاکسیدان) که در یاخته حضور دارند پاکسازی
 بسیاری از بستره، پراکسیدازها یکی از آنزیمهای مهم پاداکسنده هستند که میتوانند با استفاده از پراکسید هیدروژن.میشوند
 در این تحقیق فعالیت آنزیم پراکسیداز در عصارههای استخراجشده از کلزا در غلظتهای.(سوبسترا)های آلی و غیر آلی را اکسید کنند
6  تا4  در مرحلۀ، نمونهبرداری همزمان از گیاهچههای کلزای در شرایط تیمار تنش و بدون تنش اسمزی.مختلف گایکول بررسی شد
 نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز. انجام شد، ساعت پس از اعمال تنش اسمزی24  و12 ،8 ،4 برگی و در چهار زمان
) در ساعتهای مختلف ارزیابیشده در شرایط بدون تنش متفاوت بوده و درHyola308( ) و حساسSLM046( در دو ژنوتیپ مقاوم
 درSLM046  وHyola308  مقایسۀ دو ژنوتیپ. ساعت پس از اعمال تنش مشاهده شد12  بیشترین فعالیت درSLM046 ژنوتیپ
 بیشتر ازSLM046  پس از اعمال تنش بهترتیب در12  و8 ،4 شرایط تنش نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز در ساعتهای
 میلیموالر و60  شاهد در غلظتHyola308  ساعت پس از نمونهبرداری بیشترین میزان فعالیت مربوط به24  در. استHyola308
 در، باال بودن فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط تنش، نتایج نشان داد. تنش دیده بودSLM046 کمترین میزان فعالیت مربوط به ژنوتیپ
. باشدHyola308  کمتر ازSLM046  درH2O2  سبب میشود تجمع،Hyola308  در مقایسه باSLM046 ژنوتیپ
. گایکول، کینتیک، پلیاتیلن گالیکول، آنزیمهای پاداکسنده، آبکشت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Reactive oxygen species in the cell are rapidly removed by antioxidant molecules. Peroxidases are one of the
important antioxidant enzymes that can oxidize many organic and inorganic substrates using hydrogen peroxide. In
this study, peroxidase enzyme activities of canola extracts were evaluated in different guaiacol concentrations.
Simultaneous sampling of rape seedling under non-stress and osmotic stress condition was conducted in 4-6 leaf
stage at 4, 8, 12 and 24 hours after osmotic stress. The results showed that the GPX activity in non-stress condition
was different in both Hyola308 (susceptible to drought) and SLM046 (tolerant to drought) varieties at different times
of exposure to stress, and the highest activity of enzyme in SLM046 were observed at 12 hours after stress.
Comparison of the two genotypes under stress condition showed that GPX activity in SLM046 at 4, 8 and 12 hours
after osmotic treatment were higher than Hyola308. The highest rate of activity at 8 hours after stress was observed in
SLM046 and the lowest activity was seen in Hyola308. At 24 hours after osmotic treatment, Hyola308 showed the
highest activity at 60 mM concentration of substrate, and lowest rate was seen in SLM046. The results indicated that
the high level of proxidase activity in SLN046 genotype in stress condition, led to the lower accumulation of H2O2 in
comparison with Hoyla308.
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مقدمه
تنشهای محیطی مانند خشکی ،شوری ،سرما و گرما
تأثیر زیانباری روی رشد ،باروری و تغییرپذیریهای
ریختشناختی ،فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و مولکولی
در گیاه دارد ( .)Ahmad & Prasad, 2011تنش
خشکی تأثیرگذارترین تنش غیرزیستی محیطی است
( )Mathur & Wattal, 1995که با تأثیر بر فرایندهای
رشدی ،میزان تولید محصول را تحت تأثیر قرار
میدهد و میزان تأثیر آن بسته به ژنوتیپ ،زمان وقوع
تنش خشکی و شدت آن متفاوت است ( Robertson et
 .)al., 2004همچنین تنش خشکی با تغییر فعالیت
آنزیمها ،تغییر در میزان نورساخت (فتوسنتز) گیاه و
وضعیت آب برگ ،باعث کاهش رشد گیاه میشود
( .)Jaleel et al., 2007تنش خشکی تا حد زیادی
فعالیت اسمزی یاخته را تحت تأثیر قرار داده و این امر
موجب تنش اسمزی میشود که یکی از پیآمدهای آن
تولید گونههای اکسیژن فعال ( 1)ROSو تنش
اکسایشی (اکسیداتیو) است .طیف گستردهای از
اختالالت مولکولی که منجر به ایجاد آسیبهای
فیزیولوژیکی در گیاهان در شرایط تنش خشکی
میشوند را میتوان ناشی از تولید رادیکالهای فعال و
زیانبار اکسیژن دانست ( ;Ahmad et al., 2010
.)Ahmad et al., 2008
گونههای اکسیژن فعال ،توسط آنزیمهای
پاداکسنده (آنتیاکسیدان) و مولکولهای پاداکسنده
غیرفعال شده و خنثی میشوند .آنزیمهای پاداکسنده
مانند سوپر اکسید دیسموتاز ( Shahverdikandi et al.,
 ،)2001کاتاالز ) (CATو پراکسیداز ) ،(PODهمچنین
مولکولهای پاداکسندة غیرآنزیمی شامل آسکوربات،
آلفا توکوفرولها ،کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها و گلوتاتیون
نقش اساسی در سوختوساز (متابولیزه) کردن
ترکیبهای فعال اکسیژن و جلوگیری از آسیب و
زیانهای ناشی از تنش اکسایشی را به عهده دارند
( .)Aroca, 2012پراکسیدازهای گیاهی در چرخۀ
فعالیت معمول خود ،میتوانند احیا  H2O2را کاتالیز
کنند ( .)Kjalke et al., 1992پراکسیدازها در بسیاری
1. Reactive oxygen species

از فرایندهای یاختهای مانند متابولیسم اکسین،
تشکیل چوب ،اتصاالت عرضی در دیوارة یاختۀ گیاهی،
پاسخ به تنشهای محیطی و مانند آن شرکت میکنند
( .)Yamasaki et al., 1997گایکول پراکسیداز ( EC
 ،)1.11.1.7یک پروتئین دارای هم میباشد که با
بسترة (سوبسترای) زیادی از جمله گایکول ،پیروگالول
و فنل واکنش میدهد ،اما بسترههای اختصاصی آن
پراکسیدهیدروژن است .در این آنزیمها ماهیت
الکتروندهندگی ،تا حد زیادی به ساختار آنزیم
بستگی دارد و ترکیبهای فنلی مانند گایکول بهعنوان
دهندة الکترون به پراکسید هیدروژن عمل میکنند
( .)Sharma et al., 2012در ساختار این آنزیم چهار پل
دی سولفید حفاظتشده و دو یون  Ca2+وجود دارد
( .)Schuller et al., 1996ایزو آنزیمهای گایکول
پراکسیداز در بافتهای گیاه در واکوئل ،سیتوزول و دیوارة
یاختهای وجود دارند ( .)Asada, 1992گایکول پراکسیداز
بهطور گسترده بهعنوان آنزیم تنش پذیرفته شده است و
میتواند بهعنوان کاهندة مؤثر اشکال واسطۀ اکسیژن
مولکولی ( )O2و رادیکال پراکسی در شرایط تنش عمل
کند (.)Vangronsveld & Clijsters, 1994
کلزا نیز همانند بسیاری از گیاهان زراعی نسبت به
تنش اسمزی آسیبپذیر است و آسیب ناشی از ایجاد
گونههای اکسیژن فعال در تنش اسمزی یکی از علل
عمدة کاهش محصول است .به دلیل اهمیت آنزیمهای
پاداکسنده بهویژه پراکسیداز در خنثی کردن
اکسیدانها ،کینتیک آنزیم پراکسیداز برای ارزیابی
نقش آنزیم یادشده در کلزا در شرایط تنش اسمزی
بررسی شد .با توجه به هیدروژنزدایی
(دهیدروژناسیون) شمار زیادی از ترکیبهای آلی
مانند فنل ،آمیدهای آروماتیک و هیدروکینون توسط
پراکسیداز در این پژوهش برای بررسی فعالیت آنزیم
پراکسیداز از گایکول بهعنوان دهندة الکترون استفاده
شد .در این تحقیق برای درک رفتار آنزیم بهجای
استفاده از یک غلظت بستره (گایکول) از غلظتهای
مختلف بستره استفاده شد تا با ارزیابی سرعت بیشینۀ
آنزیم در شرایط مختلف تنش و بدون تنش خشکی
نقش آنزیم پراکسیداز در کلزا در پاسخ به تنش
خشکی مشخص شود.
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مواد و روشها
مواد گیاهی

در این پژوهش از دو ژنوتیپ کلزا به نام  SLM046و
 Hyola308به ترتیب بهعنوان متحمل و حساس به
خشکی ( ،)Mirzaee et al., 2013که بذر آنها از
مؤسسۀ تحقیقات اصالح نهال و بذر کرج تهیه شد،
استفاده شد.
جوانهزنی ،رشد گیاه و اعمال تنش

پس از ضدعفونی ،بذرهای دو ژنوتیپ کلزا
و  ،SLM046آنها به پتریهای هشت سانتیمتری
حاوی کاغذ صافی سترون (استریل) منتقل و برای
جوانهدار شدن در اتاقک کشت آزمایشگاه بیوتکنولوژی
دانشکدة کشاورزی با دمای  23 ±2درجۀ سلسیوس
قرار داده و پس از گذشت شش روز ،جوانهها به محیط
کشت آبکشتی (هیدروپونیک) با محلول  1/2هوگلند
همراه با هوادهی (شدت نور  6۵۵0لوکس ،دورة 16
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی و دمای 23 ±2
درجۀ سلسیوس) منتقل شدند .تعویض محیط کشت
هر  48ساعت یکبار ،انجام گرفت .شش روز پس از
استقرار گیاهچهها در شرایط یادشده ،برای ایجاد تنش
اسمزی با پتانسیل  -1/48بار 10 ،درصد وزنی حجمی
پلیاتیلن گالیکول  6000مرک آلمان ( & Michel
 )Kaufmann, 1973و برای پتانسیل صفر آب مقطر
بهعنوان شاهد ،به بستر کشت آبکشتی اضافه شد.
Hyola308

نمونهگیری ،استخراج عصارۀ آنزیمی و ارزیابی فعالیت
آنزیم

بهمنظور ارزیابی فعالیت آنزیم ،نمونهبرداری از
برگهای با رشد کامل و توسعهیافتۀ گیاه کلزا در
مرحلۀ رویشی در چهار زمان  12 ،8 ،4و  24ساعت
پس از اعمال تیمار تنش و همزمان از تیمارهای شاهد
نیز انجام شد .پس از نمونهبرداری ،برای توقف
فعالیتهای متابولیک نمونههای برگی ،در آغاز درون
نیتروژن مایع قرار داده شد و سپس به فریزر -80
درجۀ سلسیوس انتقال یافت.
بهمنظور استخراج و اندازهگیری فعالیت آنزیم ،از
بافر فسفات  ۵0میلیموالر با  pHبرابر  7استفاده شد.
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برگهای فریزشدة کلزا در هاون چینی ریخته و با
نیتروژن مایع بهخوبی کوبیده شده تا بهکلی خرد
شوند .به میزان  0/۵گرم از پودر آسیابشده به
میکروتیوبهای  2میلیلیتری منتقل شد و با افزودن
 1میلیلیتر از بافر فسفات ،نخست بهشدت تکان داده
(ورتکس) شده و سپس دو بار به مدت  1۵دقیقه با
دور  14000 rpmدر دمای  4درجۀ سلسیوس،
سانتریفوژ شدند و پس از انتقال عصارة رویی به
میکروتیوبهای به فریزر -80درجۀ سلسیوس انتقال
داده شد (.)Beauchamp & Fridovich, 1971
برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز وابسته به
گایکول از روش ( )Chance & Maehly, 1955استفاده
شد .در این روش از بافر  H2O2با غلظت ثابت (22۵
میلیموالر) و بافر گایاکول در غلظتهای مختلف ،1۵
 60 ،4۵ ،30و  7۵میلیموالر گایاکول استفاده شد.
برای اندازهگیری فعالیت آنزیم ،بافر  H2O2به میزان
 49۵میکرولیتر و بافر گایاکول به همان میزان در
دمای پایین (ظرف حاوی یخ) در کوت  1میلیلیتر با
هم مخلوط شد و منحنی جذب در طولموج 470
نانومتر برای اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز پس
از اضافه کردن  10میکرولیتر عصارة آنزیمی به این
مخلوط در دو دقیقه با استفاده از دستگاه طیفسنج
نوری (اسپکتروفتومتر) خوانده شد .در محلول بالنک
بهجای عصارة آنزیمی 10 ،میکرولیتر از بافر فسفات
 ۵0میلیموالر ( )pH= 7استفاده شد.
نتایج و بحث
میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط بدون تنش
در دو ژنوتیپ  SLM046و  Hyola308در ساعتهای
مختلف یکسان نبود (شکل  .)1در ژنوتیپ SLM046
بیشترین فعالیت به میزان  0/001در  12ساعت و
کمترین میزان فعالیت آنزیم در  8و  24ساعت (به
ترتیب  0/0006و  )0/00047پس از نمونهبرداری در
گیاهان بدون تنش دیده شد .درحالیکه ،در ژنوتیپ
 Hyola308در  4و  8ساعت کمترین فعالیت (به
ترتیب  0/00037و  )0/0003و با گذشت زمان در
زمانهای  12و  24ساعت بیشترین فعالیت به ترتیب
با میزان  0/0017و  0/001۵دیده شد..
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مقایسۀ میزان فعالیت آنزیم در دو ژنوتیپ
و  Hyola308در شرایط بدون تنش نشان داد که در 12
و  24ساعت برای ژنوتیپ  Hyola308بیشترین فعالیت و
در همین ژنوتیپ در  4و  8ساعت کمترین فعالیت آنزیم،
ولی در ژنوتیپ  SLM046فعالیت آنزیم به ترتیب ،4 ،12
SLM046

 8و  24ساعت بهتدریج کاهشیافته و میزان فعالیت آن
بین دو حد فعالیت آنزیم در ژنوتیپ  Hyola308قرار
دارد .بهطورکلی بیشترین فعالیت آنزیم در ساعتهای
آغازین ژنوتیپ  SLM046و در ساعتهای پایانی ژنوتیپ
 Hyola308مشاهده شد.

شکل  .1سرعت واکنش آنزیم پراکسیداز در غلظتهای مختلف بستره در زمانهای مختلف در شرایط بدون تنش برای ژنوتیپهای
( Hyola308 )Aو (SLM046 )B
Figure 1. The rate of POD reaction at different substrate concentrations and times under non-stress growth condition
in (A) Hyola308 and (B) SLM046

فعالیت آنزیم پراکسیداز ژنوتیپ شاهد
در زمانهای  4و  8ساعت تا غلظت حدود 60
میلیموالر و در زمان  24ساعت تا غلظت 4۵
میلیموالر گایکول افزایش مییابد ولی در غلظتهای
باالتر باعث کاهش فعالیت پراکسیدازی میشود ،اما در
زمان  12ساعت روند افزایش فعالیت تا غلظت 7۵
میلیموالر دیده شد .در ژنوتیپ شاهد  Hyola308در
زمانهای  12 ،8 ،4و  24ساعت تا غلظت 60
میلیموالر گایکول فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش
مییابد ولی غلظتهای باالتر کاهش فعالیت
پراکسیدازی دیده شد.
در بررسی ژنوتیپها در شرایط تنش مشاهده شد
که در ژنوتیپ تنش دیده  SLM046بهتدریج از
ساعتهای  4الی  12فعالیت آنزیم افزایش ،و سپس
SLM046

در  24ساعت فعالیت آنزیم کاهش پیدا میکند .در
ژنوتیپ  Hyola308در  4و  8ساعت پس از اعمال
تنش ،فعالیت آنزیم کمتر از ساعتهای  12و  24پس
از اعمال تنش بود (شکل .)2
مقایسۀ دو ژنوتیپ  Hyola308و  SLM046در
شرایط تنش نشان داد که فعالیت آنزیم در ژنوتیپ
 SLM046در ساعتهای  8 ،4و  12به ترتیب بیشتر از
 8 ،4و  12ژنوتیپ  Hyola308در شرایط تنش است
ولی فعالیت آنزیم در ژنوتیپ  SLM046در شرایط
تنش در  24ساعت کمتر از فعالیت آنزیم در
 Hyola308در شرایط تنش در  24ساعت است .در
ژنوتیپ  SLM046در ساعتهای اولیۀ تنش افزایش
فعالیت آنزیم پراکسیداز احتمال دارد بهدلیل افزایش
میزان بیان ژنهای آنزیم پراکسیداز باشد در نتیجه با
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افزایش میزان آنزیم ،فعالیت آنزیم بیشتر شده و گیاه
از این راه میتواند میزان  H2O2افزایشیافته در تنش
را کاهش دهد.
فعالیت پراکسیداز در ژنوتیپ تنشدیدة SLM046
در زمانهای  4و  24ساعت تا غلظت  4۵میلیموالر و
در زمان  12ساعت تا غلظت  60میلیموالر گایکول
افزایش یافت ولی در غلظتهای باالتر باعث کاهش
فعالیت پراکسیداز شد ،ولی در زمان  8ساعت تا غلظت
 7۵میلیموالر کاهش فعالیت دیده نشد .در ژنوتیپ
 Hyola308در زمان  4ساعت تا غلظت  60میلیموالر

7۵

گایکول ،و در زمانهای  12 ،8و  24ساعت تا غلظت
 7۵میلیموالر گایکول ،فعالیت پراکسیدازی افزایش
یافت .افـزایش فعالیـت آنزیم پراکسیداز میتواند
بـهدلیـل رویارویی بـا تـنش اکسایشی و محافظت از
سامانۀ دفاعی گیاه در برابر آسیب اکسایشی باشد
( ،)Malecka et al., 2012به همین دلیل شاید بتوان
گفت در  12 ،8و  24ساعت پس از اعمال تنش در
ژنوتیپ  ،Hyola308بهدلیل افزایش فعالیت آنزیم
پراکسیداز بهاحتمال ژن پراکسیداز افزایش بیان
داشت.

شکل  .2سرعت واکنش آنزیم پراکسیداز در غلظتهای مختلف بستره در زمانهای مختلف در شرایط تنش برای ژنوتیپهای
( Hyola308 )Aو (SLM046 )B
Figure 2. The rate of POD reaction at different substrate concentrations and times under non-stress growth condition
in (A) Hyola308 and (B) SLM046

 (2007) Khanna-Chopra & Seloteدر نتایج
بررسی خود گزارش کردند که فعالیت آنزیم پراکسیداز
در رقمهای متحمل به خشکی گندم بیشتر از رقمهای
حساس است .نتایج بررسیهای انجامشده توسط
 (2004) Mercado et al.نشان داد که فعالیت بیشتر
پراکسیداز همراه با قابلیت نگهداری آب بیشتر در
برگها است.
بررسی فعالیت پراکسیداز در غلظتهای مختلف
بستره و نمونهبرداری در ساعتهای مختلف اعمال
تنش و بدون تنش برای ژنوتیپ  SLM046نشان داد
که بیشترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز مربوط به

ساعتهای 12و  8پس از اعمال تنش و کمترین میزان
فعالیت آنزیم پراکسیداز در  24ساعت پس از اعمال
تنش بوده و میزان فعالیت آنزیم در  SLM046بدون
تنش تا حدودی یکسان بود .به عبارتی در ساعتهای
 8 ،4و  12در ژنوتیپ  SLM046در شرایط تنش
فعالیت آنزیم بیشتر از  12 ،8 ،4و  24بدون تنش بوده
ولی در  24ساعت مشاهده شد فعالیت آنزیم در
شرایط بدون تنش بیشتر از شرایط تنش است.
بهطورکلی بررسی فعالیت پراکسیداز در غلظتهای
مختلف بستره (گایکول) و نمونهبرداری در ساعتهای
مختلف از تیمارهای تنش دیده و شاهد برای ژنوتیپ
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 SLM046نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم
پراکسیداز در  8و  12ساعت پس از اعمال تنش و
کمترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در  24ساعت
پس از اعمال تنش تا غلظت  4۵میلیموالر گایکول
بود.
فعالیت آنزیم پراکسیداز در ژنوتیپ  Hyola308در
 4و  8ساعت پس از اعمال تنش نسبت به  4و 8
ساعت بدون تنش بیشتر بود ،ولی در  12و  24ساعت
پس از اعمال تنش فعالیت آنزیم کمتر از  12و 24
ساعت بدون تنش بود .فعالیت آنزیم در  4و  8ساعت
در شرایط تنش و بدون تنش و نیز در  12و  24ساعت
پس از تنش پایین بوده ولی بیشترین فعالیت آنزیم در
 24ساعت بدون تنش مشاهده شده است .با توجه به
نتایج باال میتوان نتیجه گرفت که تغییر فعالیت آنزیم
در ژنوتیپ  Hyola308در ساعتهای  12و  24ناشی
از اعمال تنش نیست.
بهطورکلی بررسی فعالیت پراکسیداز در غلظتهای
مختلف بستره (گایکول) و نمونهبرداری در ساعتهای
مختلف از تیمارهای تنش دیده و شاهد برای ژنوتیپ
 Hyola308نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم

پراکسیداز در  12ساعت برای ژنوتیپ شاهد در غلظت
حدود  60میلیموالر گایکول و کمترین میزان فعالیت
آنزیم پراکسیداز در  4و  8ساعت برای ژنوتیپ شاهد
در غلظت حدود  4۵میلیموالر گایکول بود این امر
گویای این است که جایگاه فعال آنزیم به اشباع رسیده
است.
افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز پاسخی از جانب
گیاه به افزایش  ROSها است .البته این نکته را نیز
باید مدنظر قرار داد که سازوکارهای آنزیمی و
غیرآنزیمی چندی در مقاومت یا حساسیت گیاهان به
تنش خشکی دخالت دارند .تنش کمآبی در گیاه جو
باعث افزایش فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دسموتاز،
آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و پراکسیداز میشود و
مشخص شده است که در بین آنزیمهای مورد ارزیابی،
پراکسیداز میتواند بهعنوان مهمترین آنزیم برای
افزایش مقاومت گیاه جو در مقابل تنش اکسایشی
ناشی از کمآبی فعالیت کند (.)Amini et al., 2009
نتایج دیگر بررسیها ،افزایش ( Zhang & Kirkham,
 )1994و کاهش ( )Zhang & Kirkham, 1996فعالیت
پراکسیداز را در پاسخ به تنش خشکی نشان دادند.

شکل  .3فعالیت آنزیم پراکسیداز در زمانهای مختلف در شرایط تنش و بدون تنش برای ژنوتیپهای

 Hyola308و SLM046

Figure 3. Activity POD reaction at different times under stress and non-stress growth condition in Hyola308 and
SLM046

در چهار ساعت پس از اعمال تنش فعالیت
پراکسیداز در ژنوتیپ  SLM046تنش دیده بیشتر از
ژنوتیپ  SLM046بدون تنش و  Hyola308در شرایط

تنش و بدون تنش بود ،این امر میتواند گویای پاسخ
کلزا به شرایط خشکی برای کاهش  H2O2باشد (شکل
 .)3بهطورکلی در چهار ساعت پس از اعمال تنش
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فعالیت پراکسیدازی در ژنوتیپ  SLM046کنترل و
تنش دیده تا غلظت حدود  60میلیموالر گایکول،
افزایش داشت و در هر دو غلظتهای باالتر از آن باعث
کاهش فعالیت پراکسیدازی شد .همانطور که در
شکل  2دیده میشود در ژنوتیپ Hyola308
تنشدیده فعالیت آنزیم تا غلظت  60میلیموالر و در
ژنوتیپ کنترل تا غلظت  4۵میلیموالر گایکول افزایش
مییابد و از این غلظت باالتر باعث کاهش فعالیت
پراکسیدازی میشود .از آنجاییکه برای ژنوتیپ
 Hyola308تنشدیده ،به نقطۀ اشباع رسیدن زودتر
دیده شد ،شاید بتوان گفت ،این ژنوتیپ در چهار
ساعت با کاهش بیان آنزیم پراکسیداز همراه بود و
جایگاههای اتصال آنزیم در غلظت پایین از بسترة
اشغالشده است .در چهار ساعت پس از تنش بیشترین
میزان فعالیت مربوط به ژنوتیپ  SLM046تنشدیده و
کمترین میزان فعالیت مربوط به ژنوتیپ Hyola308
شاهد بود.
در  8ساعت پس از اعمال تنش نیز فعالیت آنزیم
در ژنوتیپ  SLM046بیشتر از دیگران بود که این امر
بیانگر نقش آنزیم پراکسیداز بهعنوان یکی از عاملهای
کنترل عاملهای زیانبار در کلزا است .در این ساعت
فعالیت پراکسیداز در هر دو ژنوتیپ تا غلظت 7۵
میلیموالر گایکول ،افزایش داشت و سرعت واکنش در
ژنوتیپ  SLM046کنترل نسبت به تنشدیده کمتر
بود .افزایش فعالیت در ژنوتیپ ( Hyola308شاهد و
تنشدیده) تا غلظت  7۵میلیموالر دیده شد.
همانطور که در شکل  3دیده میشود بر پایۀ خطای
استاندارد مربوطه مشخص است که در هشت ساعت
پس از اعمال تنش بیشترین میزان فعالیت مربوط به
ژنوتیپ  SLM046تنشدیده و کمترین میزان فعالیت
مربوط به ژنوتیپ  Hyola308شاهد بود .فعالیت آنزیم
در هر دو ژنوتیپ با افزایش همراه بوده است.
همانطور که در شکل  3دیده میشود در 12
ساعت بیشترین میزان فعالیت پراکسیدازی مربوط به
ژنوتیپ  Hyola308بدون تنش است .ولی نکتۀ مهم
این است که فعالیت آنزیم در  SLM046در شرایط
تنش بیشتر از فعالیت آنزیم در  SLM046بدون تنش
و  Hyola308در شرایط تنش است.
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در  12ساعت پس از اعمال تنش در ژنوتیپ
 SLM046و  Hyola308شاهد تا غلظت 60
میلیموالر گایکول ،فعالیت پراکسیداز افزایش یافت و
در هر دو ژنوتیپ ،در غلظتهای باالتر کاهش فعالیت
پراکسیداز مشاهده شد ،اما فعالیت آنزیم در ژنوتیپ
 Hyola308تنشدیده و  SLM046شاهد در
غلظتهای باالتر از  7۵میلیموالر همچنان در حال
افزایش بود .در  12ساعت پس از تنش بیشترین میزان
فعالیت مربوط به ژنوتیپ  Hyola308شاهد و کمترین
میزان فعالیت مربوط به ژنوتیپ  SLM046شاهد بود.
بنابراین فعالیت آنزیم در ژنوتیپ  Hyola308برخالف
ژنوتیپ  SLM046با کاهش همراه بوده است.
برای تیمارهای  24ساعت مشاهده شد فعالیت
آنزیم در ژنوتیپ  SLM046در شرایط تنش کمتر از
 SLM046بدون تنش و  Hyola308در شرایط تنش و
بدون تنش است (شکل .)3
در  24ساعت در ژنوتیپ  SLM046کنترل و
تنشدیده تا غلظت  4۵میلیموالر گایکول ،فعالیت
پراکسیدازی آنزیم افزایش داشت و در هر دو ژنوتیپ
در غلظتهای باالتر کاهش فعالیت پراکسیداز دیده
شد ،اما فعالیت آنزیم در ژنوتیپ  SLM046کنترل
نسبت به تنش دیده بیشتر بود .در ژنوتیپ Hyola308
کنترل فعالیت آنزیم تا غلظت  60میلیموالر گایکول
افزایش یافت و در غلظتهای باالتر کاهش فعالیت
پراکسیداز مشاهده شد ،اما در ژنوتیپ Hyola308
تنشدیده پس از  24ساعت تا غلظت  7۵هنوز به
نقطۀ اشباع نرسیده و شاید بتوان گفت در ژنوتیپ
 Hyola308پس از  24ساعت تنش گیاه با افزایش
بیان آنزیم پراکسیداز همراه بود و در غلظت باالتر
بستره ،جایگاههای اتصال آنزیم هنوز اشغال نشده
است .در  24ساعت پس از تنش بیشترین میزان
فعالیت مربوط به ژنوتیپ  Hyola308شاهد در غلظت
 60بود و کمترین میزان فعالیت مربوط به ژنوتیپ
 SLM046تنش دیده بود.
همانطور که گفته شد فعالیت پراکسیداز سبب
شکسته شدن هیدروژن پراکسید میشود که این امر
در کاهش اثرگذاری سمی  ROSنقش دارد چون
هیدروژن پراکسید بسیار فعال است و سبب تحریک

78

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1396

تجمع دیگر گونههای فعال اکسیژن میشود .پایین
بودن فعالیت آنزیم در  SLM046در  24ساعت پس از
تنش نسبت به بدون تنش در ساعت همسان و
ساعتهای  8 ،4و  12پس از اعمال تنش نشان
میدهد که  SLM046در  24ساعت پس از اعمال
تنش نمیتواند با پراکسیداز میزان  H2O2را کاهش
دهد.
بهطورکلی در شرایط تنش خشکی ،روزنهها بسته
میشوند و در پی آن غلظت  CO2در بافت میانبرگ
(مزوفیل) کاهش مییابد و به دنبال این وضعیت
واکنشهای چرخۀ کالوین مختل شده و محصوالت
بهدستآمده از واکنشهای روشنایی ،که شامل  ATPو
 NAD(P)Hاست ،مصرف نمیشوند .در چنین شرایطی
میزان  NAD(P)Hافزایشیافته و با انتقال الکترون به
مولکول اکسیژن در مسیر زنجیرة انتقال الکترون
رادیکال سوپر اکسید ( ،)O2-پراکسید هیدروژن
( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل ( )OH-تشکیل
میشود ( Sairam & Saxena, 2000; Türkan et al.,
 .)2005رادیکالهای آزاد ایجادشده با آسیبهای
مولکولی و یاختهای به گیاه در نهایت باعث مرگ گیاه
میشوند .گیاه با راهاندازی چرخۀ مهلر ،آنیون
سوپراکسید را توسط آنزیم سوپراکسید دسموتاز به
پراکسید هیدروژن تبدیل خواهد کرد .در مرحلۀ بعد
گیاه با آنزیمهایی مانند پراکسیداز و کاتاالز باعث
تجزیۀ پراکسید هیدروژن به آب میشود .فعال شدن
آنزیم پاداکسنده ،در ژنوتیپ مقاوم کلزا میتواند از
تشکیل انواع اکسیژن فعال پیشگیری کرده و سبب
شود که الکترون مازاد موجود روی زنجیر انتقال
الکترون کاهش یابد ( .)Edreva, 2005در نتیجه
آسیبهای ناشی از تنش اکسایشی متوقف شود .آنزیم
گایکول پراکسیداز یکی از مهمترین گروههای
پراکسیداز بوده که عمل اکسایش و احیا را بر عهده
دارند و گایکول را بهعنوان یک بستره اکسید میکند و
در نهایت واکنش گایکول با آب اکسیژنه منجر به
تولید ترکیبی به نام تتراگایاکوکوئینون میشود
( (2010) Abedi & Pakniyat .)Amiri et al., 2010با
بررسی تأثیر تنش خشکی بر آنزیمهای پاداکسندة
گیاه کلزا دریافتند تنش خشکی باعث افزایش فعالیت

در آنزیم گایکول پراکسیداز میشود .آنها بیان کردند
که افزایش فعالیت گایکول پراکسیداز میتواند یک
عامل مهم برای تجزیۀ آب اکسیژنه بهویژه در هنگامی
باشد که کاتاالز غیرفعال شده است .افزایش فعالیت
آنزیم گایکول پراکسیداز در نتایج بررسیهای
 (2011) Esfandiari et al.در برگهای گیاه خلر در
رویارویی با تنش شوری نیز مشاهده شد.
در گیاهان کلم ( )Brassica oleraceaکه در
معرض پلیاتیلن گلیکول واقع شده بودند ،فعالیت
آنزیمهای پراکسیداز ،سوپراکسید دسموتاز و کاتاالز در
مدت  24ساعت افزایش یافت (.)Sun et al., 2010
در بررسی  ،(2013) Mirzaee et al.فعالیت
پراکسیداز در تنش خشکی در ریشه و برگ در هر دو
ژنوتیپ کلزا القا شد .افزایش فعالیت پراکسیداز در
شرایط تنش خشکی در آرابیدوپسیس (،)Jung, 2004
گندم ( Hasheminasab et al., 2012; Shao et al.,
 )2007و دیگر ژنوتیپهای کلزا ( Abedi & Pakniyat,
 )2010نیز گزارش شده است.
زیرا همانطور که گفته شد افزایش فعالیت آنزیم
پراکسیداز میتواند بـهدلیل رویارویی با تنش
اکسایشی و حفاظت از گیاه در برابر آسیب اکسایشی
باشد .همچنین کاهش فعالیت آنزیم در غلظتهای
باالی بستره احتمال دارد بهدلیل افزایش تولید H2O2
در یاخته و غیرفعال شدن آنزیم توسط  H2O2باشد
(.)Fatima & Ahmad, 2005
نتیجهگیری کلی

میزان فعالیت آنزیم در شرایط بدون تنش در
ژنوتیپهای  SLM046و  Hyola308در زمانهای
مختلف متفاوت است بهطوریکه در  SLM046در 12
ساعت بیشترین و  8و  24ساعت کمترین میزان
فعالیت آنزیم دیده شده است ،ولی در  Hyola308در
 4و  8ساعت کمترین فعالیت و با گذشت زمان در 12
و  24ساعت بیشترین فعالیت دیده شد .به عبارتی
رفتار آنزیم در زمانهای مختلف حتی در شرایط بدون
تنش نیز یکسان نیست .مقایسۀ دو ژنوتیپهای
 SLM046و  Hyola308در شرایط تنش و بدون تنش
نشان داد که فعالیت آنزیم در  SLM046در ساعتهای
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...  ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپهای کلزا در:محسنزاده گلفزانی و همکاران

غیرزیستی پیچیده بوده و با بیان ژنهای چند و
.مسیرهای بیوشیمیایی گوناگونی همراه است
 ساعت پس از اعمال تنش از24 بهاحتمال گیاه در
.مسیرهای دیگر برای ایجاد مقاومت استفاده میکند
 ساعت24  و8 ،4  درHyola308 همچنین در ژنوتیپ
12 پس از اعمال تنش افزایش فعالیت آنزیم و در
.ساعت تنش کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز دیده شد
بنابراین به دلیل دخالت سازوکارهای آنزیمی و غیر
آنزیمی پرشمار در تحمل یا حساسیت گیاهان به
 برای درک بهتر عاملهای سمزدای،تنش خشکی
 بایستی ارزیابی جامعی روی کل سامانۀROS
.پاداکسندگی گیاه انجام شود

 پس از اعمال تنش بیشتر از12  و8 ،4
 در شرایط تنش و بدون تنشHyola308 بدون تنش و
 بنابراین با توجه به باال بودن فعالیت آنزیم.است
 درSLM046  در ژنوتیپ،پراکسیداز در شرایط تنش
SLM046  درH2O2  تجمع،Hyola308 مقایسه با
 همانطور که گفته شد. خواهد بودHyola308 کمتر از
12  ساعت تا4  فعالیت آنزیم ازSLM046 در ژنوتیپ
24 ساعت پس از اعمال تنش افزایشیافته ولی در
 تحمل تنش.ساعت فعالیت پراکسیداز کاهش مییابد
در یک ژنوتیپ گیاهی به برخی از ویژگیهای
فیزیولوژیک و ریختشناختی (مورفولوژیک) آن
بستگی دارد به عبارتی پاسخهای گیاهان به تنشهای
SLM046
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