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چکیده

آنتیاکسیدانهای آنزیمی

تنشهای زیستی مانند آفات و بیماریها و تنشهای غیرزیستی از جمله سرما ،گرما ،خشکی ،شوری ،کمبود و بیشبود
عناصر غذایی باعث کاهش رشد و عملکرد گیاهان میشوند .تنش سرما القاکننده فرایندهای اکسیداتیو در سلولهای
گیاهی بوده و توسط گونههای فعال اکسیژن ( )ROSآغاز میشود و با تعداد زیادی از اجزای سلول از جمله
ماکرومولکولهای ضروری مانند رنگیزههای فتوسنتزی ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک ،لیپیدها و به ویژه غشاها به عنوان

طی تنش اکسیداتیو ،با افزایش تولید  ROSدر گیاهان ،بیان ژنها و فعالیتهای آنتیاکسیدانها نیز افزایش یافته و منجر به
افزایش تحمل گیاهان به تنش میشود .میزان افزایش فعالیت آنتیاکسیدانها در گیاهان به گونه گیاهی ،مرحله نموی ،شرایط
متابولیک ،مدت و شدت تنش وابسته است ) .)Zouari et al., 2016; Khakdan et al. 2018در گیاهان سازوکارهای سم-
زدایی آنزیمی و غیرآنزیمی ROSها از آثار مخرب تنش جلوگیری میکند .اجزای آنزیمی سامانه دفاعیآنتیاکسیدانی شامل

اولین جایگاه خسارت برهمکنش دارندROS .ها بهعنوان شاخص خسارت سلولی ،در میزان کم تا متوسط بهعنوان

آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ) ،(SODکاتاتز ) ،(CATگایاکولپراکسیداز ) ،(GPXآنزیمهای چرخه آسکوربات-گلوتاتیون

پیامرسانهای ثانویه آبشارهای سیگنالینگ درون سلولی در نظر گرفته میشوند و در پاسخهای گیاهی از جمله بسته

شامل آسکورباتپراکسیداز ) ،(APXمنودهیدروآسکوربات ریداکتاز ) ،(MDHARدهیدروآسکورباتریداکتاز )،(DHAR

شدن روزنهها ،مرگ برنامهریزی شده سلولی و تحمل به تنشهای محیطی مشارکت میکنند ، .با افزایش تولید  ROSدر

گلوتاتیونریداکتاز ) (GRو آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی (ویتامین  ،Eآسکوربات ( ،)AsAگلوتاتیون ( ،)GSHتوکوفرول،

گیاهان ،بیان ژنهای ترکیبات دفاعی و آنتیاکسیدانها نیز افزایش یافته و منجر به افزایش تحمل گیاهان به تنش می-

مالتونین ،ترکیبات فنولی و فالونوئیدی ،کاروتنوئیدها و  )...هستند که با سایر اجزای سلولی نیز برهمکنش دارند (Caverzan et

شود و از آثار مخرب تنش جلوگیری میکند.

) .al., 2016; Khakdan et al. 2016این آنزیمها در اجزای زیرسلولی مختلفی فعالیت کرده و هنگامیکه سلول تحت تنش

کلمات کلیدی :تنش سرما ،گونههای اکسیژن فعال ( ،)ROSترکیبات دفاعی ،بیان ژن

اکسیداتیو قرار میگیرد ،بهصورت هماهنگ پاسخ میدهند-

.

مقدمه
تنشهایزیستیمانندآفاتوبیماریهاوتنشهایغیرزیستیازجملهسرما،گرما،خشکی،شووری،کمبوودوبیشبوودعناصور
غذاییباعثکاهشرشدوعملکردگیاهانمیشوند.تنشنتیجهروندغیرطبیعیفرایندهایفیزیولوژیکاستکهازتاثیریکیوا
ترکیبیازعواملزیستیومحیطیایجادمیشود.تنشدماییازجملهتنشهایمحیطویاسوتکوهنقوشمووثریدرپوراکنش
گیاهاندرمناطقمختلفدارد.درحدود 3/2خشوکیهایسوطززموینسواتنهتحوتشورایطدمواییپوایینتراز  -20˚Cقورار
میگیرندکهاهمیتمطالعهجامعآثارتونشسورمابوررویگیاهوانرانشوانمیدهود).(Mahajan and Tuteja, 2005در
پایهریزیاستراتژیمناسببرایافزایشتحملسرما،درکسازوکارهاییکهفرآیندسازگاریبهسرماوتحملبهیخ زدگی /سرما
راهدایتمیکنند،ضروریاست .عالوهبراینازآنجاکهتنشسرمادربرخیخصوصیاتعمومیبادیگرتنشهانظیرخشوکیو
شوریهمساناست،تشخیصوقایعیکهمختصاینسازوکارهاهسوتند،بسویارم وماسوت.تونشسورماالقاکننودهفراینودهای
اکسیداتیودرسلولهایگیاهیبودهوتوسطگونههایفعالاکسیژن()ROSآغازمیشودوباتعودادزیوادیازاجوزایسولولاز

جملهماکرومولکولهایضروریمانندرنگیزههایفتوسنتزی،پروتئینها،اسیدهاینوکلئیک،لیپیدهاوبهویژهغشواهابوهعنووان
اولینجایگاهخسارتبرهمکنشدارند).(Mittler, 2002اینکهROSهایسلولیبهعنوانمولکولهایسیگنالیفعالیتکننود
ویااینکهخسارتاکسیداتیوبهسلولواردکنندبستگیبهتعادلدرتولیدROSهاوسامانههایحذفکننودهآن وادارد.حوذف
موووثرROSهووایتجمعیافتووهتحووتتوونشسوورمانیازمنوودفعالیووتسووازوکارهایدفوواعیسوولولازجملووهپلیآمینهووا(،)PAs

نقش تنظیم کننده ها در بیان ژن های آنتی اکسیدانتی غیرآنزیمی
تنظیم دقیق هموستازی  PAsهمزمان با برنامهریزی مجدد مسیر بیوسنتز و تجزیه نقش م می در پاسخ به عوامل محیطی دارد.
بررسی ژنهای ADCج شیافته در برنج نشان داد که محتوی  Spdو  Spmآزاد پس از تنش سرما افزایش نیافت (Cuevas
) et al., 2008درحالیکه بیان  SAMDC2که پروموتور آن حاوی عناصر سیس پاسخ به تنش از جمله ،CRT/DRE
ABREو  LTREsاست ،افزایش یافت ) .(Alcázar et al. 2006بررسی توالی پروموتور ADC1نشان داد که تحت تنش
سرما ،احتمات حضور عناصر  ،CRT/DREافزایش زودهنگام این ژن در گوجهفرنگی را میانجیگری میکند .(Alcazar et al.,
) 2006bتحت تنش سرما در آرابیدوپسیس همراه با تغییر محتوی  Putمیزان بیان ژنهای ADC1و  ADC2پس از  30دقیقه
افزایشیافت که میزان افزایش بیان ADC1بسیار بیشتر بود ) .(Cuevas et al. 2008در واقع در آرابیدوپسیس پروموتور ژن
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رونویسی APETALA2/ETHYLENE RESPONSE FACTORقرار میگیرد ( .(Liu et al., 1998پروموتور
ADC2آرابیدوپسیس حاوی پنج عنصر پاسخ به )ABA (ABREبوده و در افزایش بیان ژنهای بیوسنتز  ABAو پاسخ به
تنش خشکی موثر است ( .)Alcázar et al., 2006در کلزا تنش سرما بیان سه ژن ) MADC2 ،MADC1و (MADC3
را القا کرده ،در حالیکه شوری عمدتا باعث افزايش تجمع رونوشت MADC3شد).(Mo and Pua, 2002

آنتیاکسیدانهایآنزیمیوغیرآنزیمیشاملسوپراکسیددیسوموتاز )،(SODکاتواتز )، (CATگایواکولپراکسویداز)،(GPX
آنزیمهایچرخهآسکوربات-گلوتاتیونمانندآسوکورباتپراکسویداز )،(APXگلوتاتیونریوداکتاز ) (GRوآسوکوربات()AsAو
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گلوتاتیون()GSHدربافتها،سلولهاواندامکهایسلولیاست).(Foyer and Fletcher, 2001

سازوکارهای دفاعی گیاهان در برابر تنش سرما
ROSها طی فرایندهای فتوسنتز و تنفس از طریق واکنشهای انتقال الکترون در کلروپالست و میتوکندری تولید شده و طی
یک سری واکنش به  H2O2تبدیل میشوند .همچنین H2O2سلول ،عالوه بر واكنشهايي با منشا آنزيمي از جمله
گليكوالت اكسيداز در تنفس نوري ،از طريق تجزيه PAsتوسط پلیآميناکسيداز ( )PAOو دیآمیناکسیداز (،)DAO
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غیرآنزیمی ،تجمع  ،PAsآمینواسیدهای آزاد و کربوهیدراتها برای حذف و یا کاهش تجمع ROSها استفاده میکنند
).(Sharma et al., 2010
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