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 ایجاد میشود از مهمترین بیماریهای قارچی برنج، با فرم غیرجنسی پریکوالریا گریسیا، که توسط قارچ مگناپورت گریسیا، بیماری بالست:چکیده
 گیاهان جهشیافتهی حاصل از اصالح جهشی به دلیل داشتن زمینهی ژنتیکی یکسان با.در منطقههای گرمسیری و معتدل دنیا و همچنین ایران است
 بدین منظور در آزمایشی بذرهای دو ژنمانهی برنج. مواد آزمایشی مناسبی برای تجزیههای مقایسهای و تشریح سازوکارهای مولکولی هستند،والدشان
شامل رقم جهشیافتهی (پویا) و رقم والد مربوط به آن (موسیطارم) از مؤسسهی تحقیقات برنج ایران تهیه شده و در آزمایشهای گلخانهای مورد
. ارزیابی مؤلفههای مقاومت نشان داد که رقم جهشیافتهی پویا دارای نوع مقاوم و رقم موسیطارم دارای نوع حساس هستند.استفاده قرار گرفتند
 پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در رقم،بررسیهای زیست شیمیایی در شرایط کنترل و القای بیماری نشان داد که میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز
 با توجه به نقش مثبت آنزیمهای دفاعی. درحالیکه میزان اکسایش سلولی کمتری نسبت به آن داشت،جهشیافتهی پویا بیشتر از رقم موسیطارم بود
 رقم جهشیافتهی پویا با فعالیت بیشتر آنزیمهای دفاعی وضعیت بهتری نسبت به رقم والد خود نشان داد که بیانگر،در کنترل پیشرفت بیماری بالست
.مقاومت آن در برابر بیماری بالست است

 بیماری بالست، برنج، رقم جهشیافته، آنزیمهای دفاعی:کلیدواژهها
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Abstract: Blast disease, caused by fungus Magnaporthe grisea (Hebert) Barr, with asexual form
Pyricularia grisea (Cooke) Sacc, is the main fungal disease of rice in the tropical and temperate regions of
the world and also in Iran. Mutant plants derived from mutation breeding due to having the same genetic
background with their wild-type are useful experimental material for comparative analysis and dissecting
molecular mechanisms. For this purpose, seeds of two rice genotypes, including mutant variety (Pooya) and
its wild-type parent cultivar (Mosatarom), were prepared from the Rice Research Institute of Iran and used
in greenhouse tests. Evaluation of resistance components showed that Pooya mutant variety was resistant
and Mosatarom cultivar was susceptible. The biochemical analysis under control and inoculated conditions
revealed that the enzyme activities of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase in the Pooya mutant variety
were more than, while the TBARM index was lower than, the Mosatarom cultivar. According to the positive
role of defense enzymes in controlling disease progression, the Pooya mutant variety had better than its wildtype parent cultivar against the blast disease, due to the maximum defense enzyme activity.
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 .1مقدمه
بیماری بالست برنج توسط قارچ مگناپورت

خودبهخود با فراوانی خیلی کم رخ میدهند ،شیوههای القای
گریسیا(،)1

با فرم

جهش ابزار مناسبی برای ایجاد سریع و افزایش تنوع در گونههای

ایجاد میشود و مهمترین

گیاهی هستند ] .[5مرسومترین روش القای جهش ،استفاده از

بیماریهای قارچی برنج در منطقههای گرمسیری و معتدل دنیا و

پرتودهی گاما با چشمهی کبالت 60-است .مزیت مهم اصالح

همچنین ایران است ] .[1این بیماری در اغلب مرحلههای رشد برنج

جهشی قابلیت اصالح یك یا چند صفت بدون تغییر منبعهای ژنی

از گیاهچه تا تشکیل دانه ،آن را مورد حمله قرار میدهد و عالیم

است ] .[6گیاهان جهشیافتهی حاصل از اصالح جهشی به دلیل

مختلفی را ایجاد میکند که سبب بالست برگ ،گره و خوشه

داشتن زمینهی ژنتیکی یکسان با والدشان ،مواد آزمایشی مناسبی

میشود ] .[2در سالهای اخیر سازوکارهای دفاعی گیاهان به

برای تجزیههای مقایسهای و تشریح سازوکارهای مولکولی

ویژه سازوکارهای زیستشیمیایی پاسخ به پاتوژنها و آفتها

هستند ] .[7برای مثال ،مقایسهی جهشیافتههای برنج مقاوم به

مورد توجه قرار گرفته است .گیاه ،عاملهای بیماریزا را

بیماری بالست با والد حساس آن ،عملکرد آنزیمهایی مانند

تشخیص و به صورت زیستشیمیایی به آنها پاسخ میدهد تا از

کیتیناز( )7و آسکوربات پراکسیداز( )8را در پاسخهای دفاعی به این

بروز حمله پیشگیری نموده یا از تجمع عاملهای بیماریزا در

بیماری نشان داد ] .[8همچنین در پژوهشی دیگر که بر روی

سلولهای گیاهی ممانعت کند .یك برهمکنش ناسازگار بین

جهشیافتههای برنج مقاوم به بیماری سوختگی باکتریایی انجام

گیاهان و قارچهای بیماریزا موجب القای پاسخ مقاومتی

شد ،نقش آنزیم گلیکوالت اکسیداز( )9در مقاومت در برابر این

میشود ،که طی آن فعالیت مسیرهای زیستشیمیایی موضعی و

بیماری مشخص شد ] .[9ازاینرو ،پژوهش حاضر به منظور درک

منظم افزایش یافته و به طور مستقیم موجب محدود شدن تجمع

بهتر پاسخهای آنتیاکسیدانی (مانند فعالیت آنزیمهای کاتاالز،

عاملهای بیماریزا میشود .ترکیبهای ضدمیکروبی گیاه مانند

پراکسیداز ،پلیفنول اکسیداز و ارزیابی سطح اکسایش سلولی) در

فیتوالکسینها که در پاسخ به هجوم عاملهای بیماریزا ساخته

برنج جهشیافتهی مقاوم به بیماری بالست انجام شد.

غیرجنسی پریکوالریا

گریسیا()2

میشوند ،قادر هستند که مهاجمهای بیماریزا را به دام انداخته
یا از فعالیت آنها جلوگیری نمایند ] .[3از طرفی نقطهی اشتراک

 .2مواد و روشها

اغلب تنشهای زنده و غیرزنده تولید رادیکالهای فعال اکسیژن از

 1.2مواد گیاهی و شرطهای رشد

جمله یون -رادیکال سوپراکسید ( ،)O2•−هیدروژن پراکسید

از دو ژنمانه()10ی برنج شامل رقم جهشیافته (پویا) و رقم والد

( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل ) (•OHاست .غلظتهای متعادل

مربوط به آن (موسیطارم) به عنوان مواد گیاهی استفاده شد .رقم

این رادیکالها به عنون انتقال پیام در روند تنظیم بیان ژن ایفای

جهشیافتهی مورد بررسی ،توسط جهشزای فیزیکی گاما با هدف

نقش مینماید ولی غلظتهای باالی آنها موجب بروز تنش

زودرسی ،مقاومت در برابر خوابیدگی و عدم آلودگی به بیماری

اکسیدی و خسارت به مولکولهای حیاتی میشود ] .[4گیاهان،

بالست رقم موسیطارم در سال  1376تولید شد و در سال 1385

سازوکارهای مختلفی برای کاهش اثر مخرب رادیکالهای فعال

به عنوان گونهی جدید با نام تجاری پویا در آژانس بینالمللی

اکسیژن دارند .از جملهی این سازوکارها تولید آنتیاکسیدان

انرژی اتمی ثبت شد (جدول  .[10] )1بذر این ژنمانهها از

(ضداکسنده)های آنزیمی و غیرآنزیمی است .از جملهی

مؤسسهی تحقیقات برنج کشور در مازندران -آمل تهیه شده و در

شاخصهای آنتیاکسیدانی میتوان به آنزیمهای کاتاالز(،)3

آزمایشهای گلخانهای مورد استفاده قرار گرفتند .ابتدا بذر

پراکسیداز( ،)4پلیفنول اکسیداز( )5و سطح اکسایش سلولی( )6اشاره

ژنمانهها با محلول  20%سفیدکننده (سدیم هیپوکلریت )1%

کرد.

ضدعفونی سطحی و پس از شستشو با آب در جعبههای پالستیکی

القای جهش ،روشی برای افزایش تنوع ژنتیکی است که

به ابعاد  30cm×2cm×10cmحاوی خاک نرم زراعی شامل

همراه با انتخاب ،نوترکیبی و یا ترکیبی از این دو در اصالح

مخلوطی از کودهای شیمیایی ( 24گرم ازت 3 ،گرم فسفر و  3گرم

گیاهان مورد استفاده قرار میگیرد .در حقیقت جهش با ایجاد

پتاسیم به ازای هر  100کیلوگرم خاک) با سه تکرار و به تعداد 18

تنوع ،زمینه را برای ظهور قابلیتهای ژنتیکی که به طور طبیعی

بذر در هر ردیف کشت شد .سپس گیاهچهها تا مرحلهی چهار

بروز نمیکند ،فراهم میسازد .از آنجاییکه جهشهای

برگی در گلخانه نگهداری شدند.
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جدول  .1صفتهای بهبود یافتهی برنج جهشیافتهی پویا
رقم والد

رقم جهشیافته

موسیطارم

پویا

آلودگی = 1 ،لکههای قهوهای با قطر کوچكتر از  0/5میلیمتر،

صفتهای بهبود یافته

 = 2لکههای قهوهای به قطر حدود  0/5تا  1میلیمتر = 3 ،لکههای

مقاومت در برابر ورس ،پاکوتاهی ،مقاومت در برابر

دایرهوار تا بیضیوار به قطر  1تا  3میلیمتر و با مراکز خاکستری

بالست و افزایش عملکرد

و حاشیهای قهوهای = 4 ،لکههای نوعی دوکیشکل به قطر 3
 2.2آمادهسازی مایهی تلقیح

میلیمتر یا طویلتر با تعدادی معدود یا بدون لکههای بهم پیوسته،

جدایهی قارچ ام .گریسیا با نام آیآ 89 -که دارای قابلیت و ثبات

 = 5لکههای نوع  4اما نیمی از پهنك یا بیش از یك برگ از

بیماریزایی باالیی بود ،از مؤسسهی تحقیقات برنج کشور در

طریق بهم پیوستن لکهها از بین رفتهاند .بر مبنای این روش مقیاس

مازندران -آمل تهیه و برای مایهزنی گیاهچهها استفاده شد .مایهی

( )2-0دارای نوع مقاوم )3( ،نیمهحساس و ( )5-4حساس است

تلقیح با استفاده از روش مكگیل و بونمن ] [11بر روی محیط

] .[12سطح برگ آلوده شده براساس سیستم ارزیابی استاندارد()14

کشت آلو -آگار(( )11آلو  3عدد ،الکتوز  5گرم ،عصارهی مخمر

اندازهگیری شد ] .[13تعداد لکههای اسپورزا با نوع آلودگی  3و

 1گرم ،آگار  17گرم ،آب  1لیتر) تهیه شد .سپس با استفاده از

باالتر به عنوان تعداد لکه بر روی هر گیاه شمارش شد.

الم گلبولشمار با غلظت ( 105کنیدیوم( )12در هر میلیلیتر) و به
میزان  20تا  25میلیلیتر به ازای هر جعبه آماده شد .چند قطره

 .3ارزیابی فعالیت آنزیمهای دفاعی و سطح اکسایش

تویین  )13(20قبل از مایهزنی به سوسپانسیون کنیدیوم اضافه و به

سلولی

خوبی هم زده شد.

 1.3تهیهی بافر استخراج

ابتدا  2/423گرم تریس در  100میلیلیتر آب مقطر حل و با HCl

 3.2مایهزنی و نمونهگیری

غلیظ  pHآن در  7/8تنظیم شد .سپس  20میلیلیتر گلیسرول به آن

مایهزنی در اتاقك رشد با اسپری دستی و بهصورت یکنواخت بر

اضافه شد و حجم کل با آب مقطر به  200میلیلیتر افزایش یافت.

روی گیاهچههای چهار برگی انجام و در دمای  25درجهی
سلسیوس به مدت  24ساعت در تاریکی نگهداری شد .سپس دمای

 2.3استخراج عصارهی برگ

اتاقك رشد در  28درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی  ،95%میزان

ابتدا مقدار  0/5گرم نمونهی برگ پودر شده ،با  5میلیلیتر بافر

روشنایی  14و تاریکی  10ساعت تنظیم شد .برای ارزیابیهای

استخراج و با استفاده از دستگاه میکسر ورتکس به خوبی مخلوط

زیستشیمیایی شامل فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز،

شد .آنگاه با استفاده از سانتریفوژ با تندی  15000دور در دقیقه و

پلیفنول اکسیداز و شاخص اکسایش سلولی ،نمونهگیری در

در مدت  15دقیقه فاز باالیی مخلوط به عنوان عصارهی برگ

زمانهای  2 ،1و  4 ،3و  5روز پس از مایهزنی انجام و از

جدا شد و برای سنجش فعالیت سه آنزیم کاتاالز ،پراکسیداز،

گیاهچههای تیمار شده با آب مقطر استریل در زمانهای ،3 ،2 ،1

پلیفنولاکسیداز و همچنین مقدار کل پروتئین محلول مورد

 4و  5روز به عنوان کنترل استفاده شد .سپس نمونههای برگی

استفاده قرار گرفت.

بالفاصله در نیتروژن مایع منجمد و به فریزر با دمای  -80درجهی
 3.3آزمون برادفورد برای اندازهگیری غلظت پروتئین در محلول

سلسیوس منتقل گردید.

عصارهی گیاهی

 4.2ارزیابی مؤلفههای مقاومت در برابر بیماری

روش برادفورد ] [14یك روش کلرسنجی با استفاده از

برای انجام این مهم ،هفت روز پس از مایهزنی ،از هر تکرار پنج

طیف -نورسنج است که به منظور ساختن یك منحنی استاندارد

گیاهچه به صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد تا

برای محاسبهی غلظت پروتئین نمونه به کار میرود.

شدت بیماری و میزان مقاومت ژنمانهها اندازهگیری شود .نوع
آلودگی براساس مقیاس  0تا  5اندازهگیری شد = 0 .بدون عالیم
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 4.3تهیهی معرف برادفورد

استفاده ازدستگاه طیف -نورسنج تعیین شد .میزان فعالیت آنزیم

مقدار  0/1گرم کوماسی بریلینت بلو در  50میلیلیتر اتانول  96%و

برحسب تغییرات جذب نور بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین محاسبه

 50میلیلیتر آب مقطر حل و به مدت یك ساعت هم زده شد.

شد ].[15

سپس ارتوفسفریك اسید  85%به صورت قطره قطره به آن اضافه
شد و حجم کل با آب مقطر به  1لیتر افزایش یافت .محلول

 9.3اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز

حاصل با استفاده از کاغذ صافی واتمن صاف شد.

برای اندازهیابی فعالیت آنزیم پراکسیداز 490 ،میکرولیتر آب
اکسیژنهی  225میلیموالر و  490میکرولیتر محلول گایاکول

 5.3تهیهی محلول پایهی پروتئین استاندارد

 45میلیموالر در دمای پایین (ظرف شامل یخ) با هم مخلوط و

برای تهیهی پروتئین استاندارد یك میلیگرم در میلیلیتر ،مقدار

به آن  20میکرولیتر عصارهی آنزیم اضافه شد .تغییرات جذب در

یك میلیگرم از پروتئین آلبومین سرم گاوی در یك میلیلیتر آب

طول موج  470نانومتر با استفاده از دستگاه طیف -نورسنج تعیین

دو بار تقطیر حل شد.

شد .در محلول شاهد به جای عصارهی آنزیم ،بافر فسفات 50
میلیموالر استفاده شد .فعالیت آنزیم برحسب تغییرات جذب نور
بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین محاسبه شد ].[16

 6.3تهیهی منحنی استاندارد

مقدارهای  80 ،60 ،40 ،20 ،10و 100میکرولیتر از محلول پروتئین
استاندارد ،به طور جداگانه در لولههای شیشهای وارد و به ترتیب،

 10.3اندازهگیری آنزیم پلیفنول اکسیداز

مقدارهای  20 ،40 ،60 ،80 ،90و صفر میکرولیتر آب دو بار تقطیر

برای تعیین فعالیت آنزیم پلیفنول اکسیداز 490 ،میکرولیتر آب

شده به لولهها اضافه شد تا حجم نهایی محلول در هر لوله 100

اکسیژنهی  0/5موالر و  490میکرولیتر محلول پیروگالول 0/02

میکرولیتر باشد .به عالوه از یك لولهی شیشهای حاوی 100

موالر به  20میکرولیتر عصارهی آنزیم اضافه و تغییرات جذب در

میکرولیتر آب دو بار تقطیر شده به عنوان محلول شاهد استفاده شد.

طول موج  420نانومتر با استفاده از دستگاه طیف -نورسنج تعیین

سپس پنج میلیلیتر از معرف برادفورد به هر کدام از لولهها اضافه

شد .فعالیت آنزیم برحسب تغییرات جذب نور بر دقیقه بر میلیگرم

و خوب هم زده شد .فاصلهی زمانی دو دقیقه تا یك ساعت پس

پروتئین محاسبه شد ].[17

از اختالط معرف با نمونهها ،بهترین زمان برای سنجش نمونهها با
دستگاه طیف -نورسنج است .سپس جذب نمونهها نسبت به شاهد

 11.3سنجش اکسایش سلولی

در طول موج  595نانومتر اندازهگیری و منحنی استاندارد رسم شد.

در این سنجش که معیاری برای اندازهگیری میزان تنش اکسایشی
است ،مقدار مالوندیآلدهید( )15که محصول نهایی و نسبتاً پایدار

 7.3تعیین پروتئین نمونهی عصارهی برگ

واکنش اکسایش مولکولهای بزرگ است اندازهگیری شد .مقدار

مقدار  100میکرولیتر از عصارهی برگ در درون لولهی آزمایش

 0/5گرم برگ همگنشده و یك میلیلیتر تریکلرواستیك اسید

وارد و به آن پنج میلیلیتر از معرف برادفورد اضافه و پس از دو

 15%به آن اضافه شد .محلول حاصل پس از افزودن  10میلیلیتر

دقیقه مقدار جذب در  595نانومتر اندازهگیری شد .با استفاده از

استون به شدت مخلوط و در سانتریفوژ به مدت  15دقیقه و با تندی

منحنی استاندارد ،غلظت پروتئین برحسب میلیگرم بر میلیلیتر

 4750دور در دقیقه تحت عمل جداسازی یا تقسیم قرار گرفت.

گزارش شد.

رسوب حاصل با  5میلیلیتر استون شسته شد ،پس از مخلوط شدن
با دستگاه میکسر ورتکس مجدداً با همان دور به مدت  10دقیقه

 8.3اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز

تحت عمل جداسازی در سانتریفوژ قرار گرفت ،آخرین مرحله

برای سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز 20 ،میکرولیتر عصارهی آنزیم

چهار مرتبه تکرار شد .سپس به آن مقدار  3میلیلیتر فسفریك اسید

با  980میکرولیتر از بافر فسفات شامل آب اکسیژنهی  2میلیموالر

 1%و یك میلیلیتر تیوباربیتیورتیك اسید  0/6%افزوده شده و

مخلوط و تغییرات جذب آنها در طول موج  240نانومتر با

محلول برای مدت  30دقیقه در دمای  100درجهی سلسیوس قرار

103

ارزیابی فعالیت برخی از آنزیمهای دفاعی مهم در برنج . . .

داده شد .واکنش با سرد کردن سریع لولهها در داخل یخ متوقف

 3.4فعالیت آنزیمهای دفاعی و سطح اکسایش سلولی در شرایط

و مقدار جذب محلول حاصل ،در طول موج  532و  590نانومتر

القای بیماری

توسط دستگاه طیف -نورسنج اندازهگیری شد ].[18

فعالیت آنزیم کاتاالز در ژنمانههای مورد مطالعه با افزایش زمان
بیماری روند نزولی داشت و میزان آن در رقم جهشیافتهی پویا

 12.3تحلیل آماری

در زمانهای یك تا پنج روز پس از القای بیماری افزایش

مقدارهای هر صفت ،حاصل میانگین سه تکرار مستقل زیستفنآوری

معنیداری نسبت به رقم موسیطارم داشت (شکل  1الف).

به همراه اشتباه استاندار آنها بود .تحلیل دادهها با آزمون

بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در زمان یك روز پس از

تیاستیودنت جفتشده در سطح احتمال  5درصد توسط نرمافزار

القای بیماری در رقم جهشیافتهی پویا مشاهده شد (شکل  1الف).

 SPSS 16انجام شد ].[19

پس از شناسایی محرک( )16پاتوژن توسط گیرندههای سلولی گیاه،
اولین رویداد به صورت یك پیام اکسیدی رادیکالهای فعال

 .4یافتهها و بحث

اکسیژن مانند سوپراکسید و پراکسید هیدروژن است که نقش

 1.4مؤلفههای مقاومت در برابر بیماری

انتقالدهندهی پیام برای فعال شدن سیستم دفاعی را دارد ].[20

نتیجههای حاصل از ارزیابی مؤلفههای مقاومت نشان داد که رقم

بنابراین سلولها باال رفتن مقدار رادیکالهای آزاد اکسیژن به

موسیطارم دارای نوع آلودگی حساس ( ،)5تعداد لکهی

صورت کنترل نشده را احساس میکنند و از آن به عنوان یك

اسپورزای باال ( )21/3و سطح برگ آلوده شدهی باال ( ،)19%و

سازوکار انتقال پیام برای فعال کردن پاسخهای محافظتی استفاده

رقم جهشیافتهی پویا دارای نوع آلودگی مقاوم ( ،)0/3بدون لکهی

میکنند .برای خنثی نمودن اثرهای سمّی و مخرب رادیکالهای

اسپورزا و سطح برگ آلوده شدهی پایین ( )0/1%بودند (جدول .)2

فعال اکسیژن ،سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی
در سلولهای گیاه فعال و مقدار رادیکالهای فعال اکسیژن به

 2.4فعالیت آنزیمهای دفاعی و سطح اکسایش سلولی در شرایط

وسیلهی این سیستم تنظیم میشود .تفاوت عمدهی گیاهان حساس

بدون القای بیماری (کنترل)

و مقاوم ،در میزان فعالیت این سیستمهای دفاعی در برابر تنشها

در شرایط کنترل فعالیت سه آنزیم دفاعی و سطح اکسایشی سلولی

است ] .[21آنزیم کاتاالز تقریباً در تمام موجودهای زنده یافت

در رقم جهشیافتهی پویا و رقم موسیطارم تفاوت معنیداری

و از دستهی پروتئینهای آهندار محسوب میشود و هنگامی در

داشتند (جدول  .)3میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و

سلولهای گیاهی و جانوری وارد عمل میشود که در محیط

پلیفنول اکسیداز در رقم جهشیافتهی پویا بیشتر و سطح

سلولی مقدار مادهی پراکسید هیدروژن زیاد باشد .این آنزیم

اکسایش سلولی کمتر از رقم موسیطارم بود (جدول .)3

دارای ساختار پروتئینی پورفیرینی چهارتایی با آهن است که

اکسیدی

وظیفهی شکستن ترکیبهای رادیکالهای آزاد اکسیژن به ویژه

وجود

اختالف

معنیدار

برای

شاخصهای

) CAT, POD, PPOو  )TBARMبین ژنمانههای مورد مطالعه

پراکسید هیدروژن را دارد ].[22

در شرایط کنترل بیانگر تأثیر پرتودهی در ایجاد جهش و ایجاد
تنوع ژنتیکی از نظر این صفتها است.
جدول  .2مؤلفههای مقاومت رقم جهشیافته (پویا) و رقم والد (موسیطارم) پس از مایهزنی با عامل بیماری بالست در شرایط گلخانه
ژنمانه

نوع آلودگی

تعداد لکه

سطح برگ آلوده شده ()%

واکنش

موسیطارم

5

21/3

19

حساس

پویا

0/3

0

0/1

مقاوم
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مجلهی علوم و فنون هستهای1397 ،86 ،

جدول  .3فعالیت آنزیمهای دفاعی و شاخص اکسایش سلولی رقم جهشیافته (پویا) و رقم والد (موسیطارم) در شرایط کنترل
ژنمانه
موسیطارم
پویا

کاتاالز

پراکسیداز

پلیفنول اکسیداز

(جذب /دقیقه /میلیگرم)

(جذب /دقیقه /میلیگرم)

(جذب /دقیقه /میلیگرم)

(پروتئین)

(پروتئین)

(پروتئین)

8/39±0/59

15/47±1/04

(الف)

22/59±2/06

37/84±3/86

(الف)

20/36±0/71

25/58±1/32

(الف)

شاخص اکسایش سلولی
(نانومول /گرم وزن تر)
4/81±0/88

(الف)

2/72±0/56

(الف) مقدارهای نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین رقم جهشیافته (پویا) و رقم والد (موسیطارم) براساس آزمون تیاستیودنت در سطح احتمال  5درصد است.

روند فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در رقم

گیاهی طی آلودگیهای میکروبی میشود و همچنین در

جهشیافتهی پویا مشابه بود بهطوریکه بیشترین مقدار آنها در

واکنشهای تدافعی و فوق حساسیت که سبب مقاومت به قارچها

روز سوم مشاهده شد و با افزایش زمان بیماری در روزهای چهارم

میشود شرکت دارد ] .[27در بسیاری از موارد همبستگی نزدیکی

و پنجم کاهش یافت (شکل  1ب و ج) .همچنین میزان فعالیت

ما بین فعالیت افزایش یافتهی پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز و

آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در رقم جهشیافتهی پویا

غلظت مواد فنولی از یك سو و مقاومت گیاه از سوی دیگر یافت

در زمانهای دو و سه روز پس از القای بیماری افزایش معنیداری

شده است ] .[20در پژوهش حاضر روند تغییرهای فعالیت آنزیم

نسبت به رقم موسیطارم داشتند (شکل  1ب و ج) .آنزیم

پلیفنول اکسیداز و آنزیم پراکسیداز در رقم جهشیافتهی پویا

پراکسیداز در بسیاری از عملکردهای سوخت و سازی اولیه و

مشابه بود که این امر میتواند حاکی از همبستگی عملکرد این دو

ثانویهی مختلف از جمله :در تنفس گیاهان عالی ،از طریق اکسایش

آنزیم در ایجاد مقاومت به بیماری بالست باشد.
با افزایش زمان بیماری میزان اکسایش سلولی در هر دو

سوخت سازهها با واسطهی هیدروژن پراکسید به عنوان پذیرندهی
اکستانسین()17

ژنمانهی مورد بررسی افزایش یافت (شکل  1د) .افزایش این

پلیساکاریدهای فرولویلته( )18در دیوارهی سلولی ] ،[24لیگنیندار

شاخص تحت تأثیر تنشهای زنده و غیرزنده در نتیجههای سایر

شدن( ،)19اکسایش فنول و رسوب مواد فنولی بر روی دیوارههای

پژوهشگران نیز گزارش شده است ] .[29 ،28با وجود این ،در

سلولی در طی واکنشهای مقاومت و التیام دادن زخمها نقش دارد.

رقم جهشیافتهی پویا میزان اکسایش سلولی در همهی زمانهای

بهعالوه پراکسیدازها در مقاومت گیاه اثر مستقیم داشته و از طریق

بیماری به جز روز دوم کاهش معنیداری نسبت به رقم موسیطارم
داشت (شکل  1د) .پایین بودن سطح اکسایشی در رقم جهشیافتهی

سمّی هستند ،منجر به مقاومت گیاه در برابر بیمارگر میشوند ].[25

پویا نسبت به رقم والد خود میتواند به دلیل افزایش فعالیت

اینطور به نظر میرسد که پراکسیدازها زودتر از دیگر ترکیبها

آنزیمهای دفاعی مورد مطالعهی کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنول

در پراکسیددار شدن مولکولهای مادهی مورد عمل( )20درگیر و

پراکسیداز در آن باشد ] .[30ماهیت اصلی فرایند تنشها ایجاد

منجر به تجمع باالی ترکیبهای سمّی یعنی ترکیبهای فنولی

عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و پاکسازی آنها

اکسید شده (مانند کینونها) میشود .این ترکیبها در مقاومت

در سلول است که در هر دو نوع تنش زنده و غیرزنده رخ میدهد.

گیاه از طریق قابلیت ضد قارچیاشان شرکت میکنند .نکتهی قابل

غلظت باال و سمّی رادیکالهای فعال اکسیژن باعث آسیب شدید

توجه این است که در اکثر موردها فعالیت پراکسیداز در

به ساختارهای پروتئینی ،مهار فعالیت آنزیمهای متعدد از مسیرهای

واکنشهای ناسازگار بیشتر از واکنشهای سازگار است ].[26

سوخت و سازی و در نتیجه اکسایش درشت مولکولهایی از

در این بررسی با توجه به اینکه رقم جهشیافتهی پویا مقاومت و

جمله چربیها و  DNAمیشود .بنابراین سنجش  TBARMکه

ناسازگاری بیشتری در برابر بیماری بالست نسبت به رقم

در آن مالوندیآلدهید (محصول نهایی و با ثبات نسبی

موسیطارم داشت از اینرو افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز پس از

پروکسیددار شدن چربیها و اکسایش سلولی) اندازهگیری

القای بیماری در رقم جهشیافتهی پویا نسبت به رقم موسیطارم

میشود ،به عنوان شاخصی از مقدار اکسنده در سطح سلولی و

توجیهپذیر است.

مولکولی قابل ارزیابی است.

الکترون ] ،[23ایجاد پلهای عرضی مونومرهای

تولید رادیکال آزاد و هیدروژن پراکسید که برای بعضی بیمارگرها

پلیفنولاکسیداز سبب اکسایش پلیفنولها به کینونها
(ترکیبهای ضدمیکروبی) و لیگنینی شدن دیوارهی سلولهای
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پنج روز
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فعالیت کاتاالز (تغییر جذب بر دقیقه بر میلیگرم پروتئین)
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شکل  .1الف) فعالیت کاتاالز ،ب) فعالیت پراکسیداز ،ج) فعالیت پلیفنول اکسیداز و د) سطح اکسایش سلولی در رقم جهشیافته (پویا) و رقم والد (موسیطارم) پس
از مایهزنی با عامل بیماری بالست .دایرهها نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین نمونههای کنترل و مایهزنی شده ،و ستارهها نشاندهندهی تفاوت معنیدار بین رقم جهشیافته
(پویا) و رقم والد (موسیطارم) براساس آزمون تیاستیودنت در سطح احتمال  5درصد است.

 .5نتیجهگیری

فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنول اکسیداز در رقم

به طور کلی نتیجههای به دست آمده از این پژوهش بیانگر نقش

جهشیافتهی پویا بیشتر از رقم موسیطارم است ،در حالیکه

فعالیت برخی آنزیمهای دفاعی مهم در دو ژنمانهی برنج شامل

میزان اکسایش سلولی کمتری نسبت به آن داشت .با توجه به نقش

رقم جهشیافتهی (پویا) و رقم والد مربوط به آن (موسیطارم)

مثبت آنزیمهای دفاعی در کنترل پیشرفت بیماری بالست ،رقم

تحت القای بیماری بالست است .دادههای حاصل از بررسیهای

جهشیافتهی پویا وضعیت بهتری نسبت به رقم والد خود نشان

زیست شیمیایی در شرایط کنترل و القای بیماری نشان داد که میزان

دادکه بیانگر مقاومت آن در برابر بیماری بالست است.
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1397 ،86 ،مجلهی علوم و فنون هستهای

پینوشتها
1. Magnaporthe Grisea (Hebert) Barr
2. Pyricularia Grisea (Cooke) Sacc
3. Catalase; CAT
4. Peroxidase; POD
5. Polyphenol Oxidase; PPO
6. Thiobarbituric Acid Reactive Material; TBARM
7. Chitinase; Cht
8. Ascorbate Peroxidae; APX
9. Glycolate Oxidase; GLO
10. Genotype
11. Prune-Agar

12. Conidium )... (نوعی هاگ غیرجنسی در قارچها و
13. Tween 20
14. Standard Evaluation System for Rice; SES
15. Malondialdehid; MDA
16. Elicitor
17. Extensin
18. Feruloylated
19. Lingonpicution
20. Substrate
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