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اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در دو رقم حساس و متحمل
کلزا ) (Brassica napusدر کشت سوسپانسیون سلولی
Effect of Drought Stress on Antioxidant Activity in Two Sensitive and Tolerant
Rapeseed (Brassica napus) Cultivars in Cell Suspension Culture
فاطمه سادات سیدابراهیمی ،1حسن حسنی کومله ،*2علی اعلمی 3و محمدحسین
تاریخ دریافت93/11/10 :

رضادوست4

تاریخ پذیرش95/06/01 :

چکیده
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز ،پلیفنلاکسیداز و آسکورباتپراکسیداز در
رقم حساس  Hyola308و متحمل  SLM046کلزا انجام شد .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی و بهصورت فاکتوریل با سه تکرار
انجام شد .ابتدا بذور ضدعفونی شدهی دو رقم در محیط  MSنیمهجامد و پس از یک هفته در مرحلهی دو برگچهای در محیطکشت
 MSمایع سوسپانسیون حاوی مقادیر مختلف صفر (شاهد)12 ،6 ،3 ،و  15درصد پلیاتیلن گلیکول  )PEG 6000( 6000بهطور شناور
کشت شدند .در زمانهای صفر 48 ،24 ،12 ،6 ،3 ،و  72ساعت پس از تنش ،از گیاهان نمونهی برگی تهیه شد .بررسیها نشان داد
تنش خشکی باعث تغییر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان گردید .میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم  SLM046نسبت به  Hyola308در
درصدهای پایین  PEGو  48ساعت پس از اعمال تنش افزایش یافت .میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در رقم  SLM046با پیشرفت
زمان در تنشهای حاوی 12و  15درصد  PEGکاهش یافت .میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در رقم حساس  Hyola308بیشتر از
رقم مقاوم  SLM046بود .در محیطهای حاوی مقادیر باالی  ،PEGدر  48ساعت پس از اعمال تنش میزان فعالیت آسکورباتپراکسیداز
در هر دو رقم افزایش یافت.
واژههای کلیدی :آسکورباتپراکسیداز ،پلیفنلاکسیداز ،کاتاالز ،کشت شناور

 2 ،3 ،1و  :4بهترتیب دانشجویان کارشناسیارشد ،استادیار و دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت
Email: kumleh@guilan.ac.ir
* :نویسنده مسئول
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گیاهان مکانیزمهای حفاظتی مختلفی برای حذف یا کاهش
گونههای فعال اکسیژن دارند که در سطوح مختلف تنش مؤثر
است .سیستمهای آنزیمی آنتیاکسیدان یکی از این
مکانیزمهای حفاظتی است .گیاهانی که از سطوح باالتری از
آنتیاکسیدانها برخوردار هستند ،مقاومت بیشتری به
آسیبهای اکسیداتیو نشان میدهند .دو آنزیم کاتاالز و
پراکسیداز از مهمترین آنتیاکسیدانها هستند که باعث شکسته
شدن پراکسیدهیدروژن به آب و مولکول اکسیژن میشوند
(جاندا 6و همکاران2005 ،؛ یونگ 7و همکاران؛  .)2008آنزیم
کاتاالز برای برخی انواع سلولها تحت شرایط طبیعی الزامی
بوده و نقش مهمی در کسب مقاومت در برابر تنش اکسایشی
ایفا میکند .آنزیم پلیفنولاکسیداز تبدیل مونوفنولها را به دی
فنولها و همچنین اکسیداسیون دی فنولها را به کوئینونها
که در پلیمریزاسیون رنگدانه نقش دارند ،کاتالیز میکند
(بریوسگم 8و همکاران .)2001 ،آسکوربات پراکسیداز یکی دیگر
از آنتیاکسیدانها است که در کلروپالست ،سیتوسول ،واکوئل و
همچنین فضاهای آپوپالستی سلولهای برگ در غلظتهای باال
یافت میشود (چو و سئو .)2005 ،9از نظر محققان مختلف،
آنزیم آسکورباتپراکسیداز یکی از مهمترین آنتیاکسیدانها در
گیاهان است که دارای نقشهای اساسی در فرایندهای
فیزیولوژیکی گیاه مانند رشد ،نمو و متابولیسم میباشد و
همچنین بهعنوان یک احیاکننده برای بسیاری از رادیکالهای
آزاد و بهخصوص پراکسیدهیدروژن عمل میکند (آرورا.)2002 ،
آسکورباتپراکسیداز وابستگی باالیی به پراکسیدهیدروژن و
آسکوربات دارد بهگونهای که پیشبینی کردهاند که آسکوربات
نه تنها رفع سمزدایی پراکسیدهیدروژن را بر عهده دارد ،بلکه
میزان پراکسیدهیدروژن را در سیگنالینگ هدف نیز کنترل
میکند .گزارش شده است که آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتاالز و
آسکورباتپراکسیداز بیشترین سهم را برای ایجاد مقاومت
گیاهان به تنش خشکی در اثر حذف رادیکالهای آزاد اکسیژن
دارند (آرورا .)2002 ،آنزیم کاتاالز ،آسکورباتپراکسیداز و
پراکسیداز ،مقدار پراکسیدهیدروژن درون سلول را تنظیم
میکنند.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی خصوصیات
بیوشیمیایی (اندازهگیری فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان
کاتاالز ،پلیفنولاکسیداز و آسکوربات پراکسیداز) تحت تنش
خشکی در کلزا بود.

مقدمه
کلزا یکی از مهمترین گیاهان روغنی محسوب میشود که با
توجه به نیاز مبرم به تولید دانههای روغنی جهت استحصال
روغن گیاهی ،سطح زیر کشت آن در حال افزایش است
(پساراکلی .)1994 ،1کلزا نیز همانند بسیاری از گیاهان زراعی از
تنش خشکی متأثر میگردد .تنش خشکی عامل بسیار مهمی
است که مرحله اول رشد گیاهان و استقرار آنها ،بهخصوص
طویل شدن و توسعه سلولها را محدود میکند .اثرات خشکی
اغلب بهصورت مجموعهای از فرآیندهای فیزیکی -محیطی در
نهایت منجر به کاهش تولید محصول میشود (احمدی و
جوادیفر .)1379 ،تنش خشکی نتایجی از قبیل بسته شدن
روزنهها ،کاهش در سرعت انتقال مواد غذایی در گیاهان ،کاهش
در پتانسیل آب بافتهای گیاهی ،کاهش در فتوسنتز و
بازدارندگی از رشد ،افزایش در تجمع اسیدآبسیزیک ،پرولین،
مانیتول و سوربیتول ،تشکیل رادیکالهای مهارکننده
(آسکوربات ،گلوتاتیون و آلفاتوکوفرول) و سنتز پروتئینهای
جدید و  mRNAرا به همراه دارد (آرورا .)2002 ،2خسارت به
گیاهان در اثر تجمع رادیکالهای آزاد اکسیژن که از تنشهای
محیطی متفاوت بهدست میآید یکی از علل عمده از دست
دادن بهرهوری و حاصلخیزی گیاهان در سراسر جهان است.
مکانیسمهایی که آسیبهای ناشی از تنش اکسیداتیو را کاهش
میدهند ،آنتیاکسیدانها هستند که از اهمیت بسزایی در
مقاومت گیاهان به تنش خشکی برخوردارند .یکی از مهمترین
تغییرات بیوشیمیایی در گیاهان که تحت تنشهای سرما و
خشکی ایجاد میشود ،تولید گونههای فعال اکسیژن ( Reactive
 )Oxygen Speciesمانند سوپراکسید ( ،)O2-پراکسیدهیدروژن
( )H2O2و رادیکال هیدروکسیل ( )OH-در کلروپالست و
میتوکندریها است(باکالوا 3و همکاران2004 ،؛ رحیمیزاده 4و
همکاران .)2007 ،گونههای فعال اکسیژن ،شکلهای فعالی از
اکسیژن هستند که در مراحل حیاتی مانند تنفس نوری،
فتوسنتز و تنفس تولید میشوند و میتوانند شدیداً با
بیومولکولهای زیستی مانند لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای
نوکلئیک واکنش داده و پراکسیداسیون لیپید ،دناتوره شدن
پروتئین و جهش در  DNAرا سبب شوند که این امر به مختل
شدن متابولیسم طبیعی گیاه و درنهایت مرگ سلولها منجر
میگردد (پنیکوک.)2004 ،5

1. Pessarakli
2. Arora
3. Bakalova
4. Rahimizadeh
5. Pennycooke

6. Janda
7. Yong
8. Breusegem
9. Cho and Seo
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سانتیگراد ،سانتریفوژ شدند .عصاره رویی به میکروتیوبهای با
همان حجم منتقل شد .فعالیت آنزیمهای کاتاالز،
پلیفنولاکسیداز و آسکورباتپراکسیداز بهوسیله دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )Biochromمدل  Libra S22اندازهگیری شد.
برای سنجش میزان فعالیت تمامی آنزیمها از کووت کوارتز
استفاده شد (اسفندیاری و همکاران.)2007 ،

مواد و روشها
آزمایش روی دو رقم متحمل SLM046و رقم حساس
 Hyola308در آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیالن
و در سال  93-92انجام گرفت .ابتدا بذور با محلول دو درصد
هیپوکلریت سدیم (بهمدت 15دقیقه) ضدعفونی و پس از سه
مرتبه شستشو با آب مقطر استریل ،در اتانول  70درصد
(بهمدت 1دقیقه) غوطهور شده و درنهایت مجدد ًا با آب مقطر
استریل سه مرتبه شسته شدند .بذور ضدعفونی شده در
محیطکشت  MSجامد حاوی ساکارز سه درصد pH= 5.8 ،

تعیین میزان فعالیت آنزیم کاتاالز
موتو2

برای سنجش فعالیت آنزیم کاتاالز از روش دهیندسا و
( )1981استفاده شد .ابتدا محلول بافر فسفات  25میلیموالر با
 pH=7و بافر اندازهگیری حاوی بافر پتاسیمفسفاتEDTA ،
 0/1موالر و 10 H2O2میلیموالر براساس دستورالعمل تهیه
شد .بالنک حاوی  495میکرولیتر از بافر اندازهگیری و پنج
میکرولیتر بافر فسفات و نمونه شامل  495میکرولیتر از بافر
اندازهگیری و پنج میکرولیتر از عصاره آنزیمی بوده است.
منحنی کاهشی تغییرات جذب در طول موج  240nmبا
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد و فعالیت آنزیمی
برحسب تغییرات جذب بر زمان ( )OD/minبهمدت یک دقیقه
ثبت شد .فعالیت آنزیمی با ضریب خاموشی 40 mM-1cm-1
محاسبه شد.

کشت و بهمدت یک هفته در فتوپریود  16ساعت و دمای 22
درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از جوانهزنی ،گیاهچهها
به محیط  MSمایع سوسپانسیون حاوی ساکارز سه درصد و
 pH= 5.8بهمدت دو روز بهمنظور عادتدهی منتقل شده و
سپس به محیط  MSمایع سوسپانسیون حاوی ساکارز سه
درصد  ،غلظتهای مختلف پلیاتیلنگلیکول (صفر ،سه،
شش 12 ،و 15درصد) 5/8 ،pH ،منتقل و در فتوپریود 16
ساعت ،دمای  22درجه سانتیگراد قرار گرفته و با دور 50rpm
شیک شدند .نمونههای برگی از گیاهچهها در زمانهای صفر،
سه ،شش 48 ،24 ،و  72ساعت پس از اعمال تنش تهیه شدند.
نمونهگیری و استخراج آنزیمها

تعیین میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز:

اسفندیاری1

و همکاران
بهمنظور استخراج آنزیمها از روش
( )2007استفاده شد 0/68 .گرم پتاسیمدیهیدروژنفسفات
( )KH2PO4به همراه  PVP w/v %5و  0/4میلیموالر Na2-
 EDTAدر آب دیونیزه حل شده و به حجم  100میلیلیتر
رسانده شد (محلول یک) .سپس بهطور جداگانه  100میلیلیتر
محلول حاوی  0/87گرم پتاسیم مونوهیدروژنفسفات
( )K2HPO4به همراه دو گرم  PVPو  Na2-EDTAبا استفاده از
آب دیونیزه تهیه شد (محلول دو) .بافر فسفات  50میلیموالر
(بافر استخراج آنزیم) از ترکیب  39میلیلیتر از محلول یک با
 61میلیلیتر از محلول دو آماده و pHآن با استفاده از pHمتر
بین  6/8-7/2تنظیم شد.
بهمنظور استخراج و اندازهگیری آنزیمها ،برگهای کلزا که تا
ال خرد
هنگام آزمایش در فریزر  -80نگهداری شده بودند کام ً
شده و به مقدار  0/05گرم از پودر برگ آسیاب شده یک
میلیلیتر بافر استخراج اضافه شد .پس از ورتکس ،تیوبها
بهمدت  15دقیقه با دور  14000 rpmدر دمای چهار درجه
سانتیگراد ،سانتریفوژ شدند .پس از اتمام سانتریفوژ ،عصاره
رویی به میکروتیوبهای یک و نیم میلیلیتری منتقل و مجدد ًا
بهمدت  10دقیقه با دور  14000 rpmدر دمای چهار درجه

خان3

( )1982انجام شد.
سنجش آنزیم مطابق روش کومار و
برای تعیین میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز بافر
فسفاتسدیم  0/1موالر با  pH= 7و محلول پیروکتهکول حاوی
 0/5موالر پیروکتهکول در بافر فسفات سدیم  0/1موالر با 7
= ،pHتهیه شد و از این محلول برای سنجش استفاده شد.
کووت بالنک حاوی 450میکرولیتر بافر فسفاتسدیم و 50
میکرولیتر محلول پیروکتهکول بوده است .برای سنجش فعالیت
آنزیم 50 ،میکرولیتر محلول پیروکتهکول  0/5موالر400 ،
میکرولیتر بافر فسفاتسدیم  0/1موالر و 50میکرولیتر عصاره
آنزیمی به کووت کوارتز نمونه افزوده شد و تغییرات جذب در
طول موج  420نانومتر پس از یک دقیقه قرائت شد .فعالیت
دیفنوالزی این آنزیم با استفاده از قانون المبرت و ضریب
خـاموشـی آنزیـم  PPOبا پیـشماده پیروکتـهکول 1400
 mM-1cm-1برحسب  µmol/100g FW.minمحاسبه شد.

2. Dhindsa and Motowe
3. Kumar and Khan

1. Esfandiari
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کاتاالز ،سلولها را از اثرات پراکسیدهیدروژن محافظت میکند
(گرات 2و همکاران .)2002 ،تحت شرایط عادی حضور کاتاالز
در سلولها ،میتواند نقش مهمی را در افزایش مقاومت به تنش
اکسیداتیو بازی کند (حبیبی 3و همکاران .)2004 ،پژوهشگران
گزارش کردند که افزایش فعالیت کاتاالز جهت کاهش اثرات
پراکسیداز در هنگام تنشهای محیطی در گیاهان گندم ،جو،
سویا و نخود نقش مهمی دارد (کندل و مککرسی )1989 ،4و
همچنین مشاهده کردند فعالیت  CATدر گندم تحت شرایط
تنش خشکی ،افزایش یافته است (سیموآ-استویال 5و همکاران،
 .)2010آزمایشات بر روی سورگوم علوفهای نشان داد فعالیت
آنزیم کاتاالز تحت تأثیر تنش خشکی افزایش مییابد (ساعی و
همکاران .)1384 ،د ر تحقیقی دیگر ،باال بودن سطح آنزیم
 CATدر ارقام مقاوم نسبت به ارقام حساس گندم در برابر تنش
خشکی گزارش شده است (فنگ 6و همکاران .) 2004 ،براساس
نتایج حاصله میزان فعالیت آنزیم کاتاالز در رقم SLM046
نسبت به رقم  Hyola308در شرایط طبیعی کمتر بوده است اما
پس از اعمال تنش پاسخ رقم  SLM046نسبت به رقم
 Hyola308در درصدهای پایینتر  PEGرخ داده ضمن اینکه
شدت افزایش در رقم  SLM046بیشتر از رقم حساس
 Hyola308بوده است.

تعیین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز
سنجش فعالیت آنزیم بهروش ناکانو و آسادا )1987( 1با اندکی
تغییرات انجام گرفت .بافر اندازهگیری حاوی بافر پتاسیمفسفات
 25میلیموالر  0/1 EDTA ،pH= 7میلیموالر ،اسیدآسکوربیک
 0/5میلیموالر و 10 H2O2میلیموالر براساس دستورالعمل
تهیه شد.
مخلوط بالنک حاوی  490میکرولیتر از بافر اندازهگیری و
 10میکرولیتر بافر فسفات  25میلیموالر بوده است .برای
سنجش فعالیت آنزیم 490 ،میکرولیتر از بافر اندازهگیری و 10
میکرولیتر از عصاره آنزیمی به کووت کوارتز افزوده شد .فعالیت
آنزیم از طریق تعیین مقدار اکسید شدن آسکوربات ،توسط
اسپکتروفتومتر در طول موج  290نانومتر برای مدت زمان یک
دقیقه اندازهگیری شد .فعالیت آنزیم با ضریب خاموشی 2/8
 mM-1cm-1محاسبه شد.
آنالیز آماری
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی و با سه
تکرار اجرا شد ،هر تکرار شامل  0/05گرم از نمونه برگی
گیاهچه بوده است .دادهها توسط نرمافزار  SAS 9.1آنالیز شده
و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح یک درصد
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

پلیفنلاکسیداز ()PPO
در رقم  ،Hyola308میزان فعالیت آنزیم با گذشت زمان در
تنشهای 12 ،6 PEGو 15درصد بهترتیب در  72ساعت48 ،
ساعت و  24ساعت پس از اعمال تنش فعالیت آنزیم افزایش
پیدا کرد .در رقم  Hyola308بیشترین میزان فعالیت آنزیم در
محیط حاوی 12 PEGدرصد و کمترین میزان در محیط PEG
 3درصد پس از گذشت  48ساعت از شروع تنش مشاهده شد
(شکل.)3

نتیجه و بحث
تجزیهوتحلیل دادهها حاکی از وجود تفاوتهای معنیدار در
سنجش آنزیمی دو رقم حساس و مقاوم بود.
کاتاالز ()CAT
در رقم  Hyola308بیشترین میزان فعالیت آنزیم در محیط
حاوی  12 PEGدرصد در  24ساعت پس از اعمال تنش و
کمترین میزان فعالیت آنزیم در محیط حاوی  15PEGدرصد
در  24ساعت پس از اعمال تنش مشاهده شد (شکل  1و
جدول .)1
در محیطهای حاوی مقادیر مختلف  ،PEGدر رقم
 SLM046بیشترین فعالیت آنزیم در محیط حاوی 3 PEG
درصد 48 ،ساعت پس از اعمال تنش و کمترین مقدار فعالیت
این آنزیم در محیط حاوی  6 PEGدرصد در ساعت صفر
مشاهده شد (شکل .)2
در حاالت مختلف تنش اعمال شده ،مشاهده شد فعالیت
آنزیم با افزایش زمان در ابتدا افزایش یافته و پس از افت
فعالیت مجدداً افزایش یافته است .محققان بیان نمودهاند که

2. Garrat
3. Habibi
4. Kendall and McKersie
5. Simova-Stoilova
6. Feng

1. Nakano and Asada
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 در رقمCAT  در زمانهای مختلف روی میزان فعالیت آنزیمPEG  تأثیر غلظتهای مختلف:1 شکل

Fig. 1: Effect of different PEG concentrations on CAT activity at different times in Hyola308 cultivar

 روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانPEG  تجزیه واریانس اثر غلظتهای مختلف:1 جدول
Table 1: Analysis of variance of the effect of different PEG concentration on the activity of antioxidant enzymes
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
APx

Mean squares
PPO

0.2**

0.00113**

df

CAT
0.0000009ns

0.037**

0.00097**

0.00075**

**

ns

**

Sources of variations

1

ژنوتیپ

4

Genotype
PEG تنش
PEG stress

0.052

0.006**

0.00017

0.00033

0.00038ns

0.00018**

**

**

6

زمان

4

Time
 × ژنوتیپPEG تنش
PEG stress × Genotype

0.02

**

0.02**

0.00088

0.00023

0.0006**

0.00014**

**

**

6

ژنوتیپ × زمان

24

Genotype × Time
PEG زمان × تنش

24

 × زمان × ژنوتیپPEG تنش

PEG stress × Time
0.007

**

0.0004

0.00015

PEG stress × Time × Genotype
0.0003

0.00019

0.00005

70

خطا
Error

 غیرمعنیدار:ns .p<0.01  معنیدار در سطح:**
**: significant at p<0.01 Level. ns: not significant
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Fig. 2: Effect of different PEG concentrations on CAT activity at different times in SLM046 cultivar
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Fig. 3: Effect of different PEG concentrations on PPO activity at different times in Hyola308 cultivar
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Fig. 4: Effect of different PEG concentrations on SLM046 PPO activity at different times in SLM046 cultivar

داد که قرارگیری گیاهان حساس  Hyola308در محیطکشت
معلق ،بهدلیل آستانهی تحریک پایینتر نسبت به رقم مقاوم
 ،SLM046احتماالٌ مکانیسمهای درک تنش را در این رقم فعال
کرده که نتیجهی آن افزایش فعالیت آنزیم  PPOاز همان ابتدا
بوده است.

در رقم  ،SLM046فعالیت آنزیم در محیط  PEGسه و شش
درصد بهترتیب بعد از کاهش در ساعت 12و شش پس از شروع
تنش افزایش اما در محیط 12 PEGدرصد با گذشت زمان
فعالیت آنزیم کاهش یافت .در رقم  SLM046بیشترین میزان
فعالیت آنزیم در محیط حاوی  6 PEGدرصد در ساعت  24پس
از شروع تنش و کمترین میزان در محیط  12 PEGدرصد در
ساعت  72مشاهده شده است (شکل .)4
در بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلیاتیلنگلیکول در
گیاه گندم مشخص شد که علت باال رفتن سطوح ترکیبات
فنلی ،افزایش فعالیت و میزان آنزیم بیوسنتزی فنلها است
(تیان و لی .)2006 ،1انباشتگی انواع ترکیبات فنلی در شرایط
تنشی میتواند بهعنوان یک عالمت عمل کند و برای راهاندازی
زنجیرهای از واکنشهای دیگر که در نهایت به افزایش تحمل
تنش منجر میشوند ،عمل نماید (آندرسون و جوردهیم،2
 .)2005در تریتکاله ،تنش خشکی باعث افزایش مقدار ترکیبات
فنلی در ارقام حساس شد ،اما در ارقام مقاوم این تغییرات ناچیز
بود (هورا 3و همکاران .)2007 ،بهطور کل نوع و میزان
پاسخدهی آنزیم  PPOدر شرایط تنش برای هر دو رقم تقریب ًا
مشابه بود با این تفاوت که در رقم حساس  Hyola308میزان
فعالیت آنزیم از همان ابتدا و در محیط فاقد  PEGبیشتر از رقم
مقاوم  SLM046بود .این رخداد را شاید بتوان اینگونه توضیح

آسکورباتپراکسیداز ()APx
در رقم  Hyola308در  15 PEGدرصد و در رقم  SLM046در
محیط حاوی  12 PEGو  15درصد پس از گذشت  48ساعت
میزان فعالیت آنزیم به حداکثر رسید .در رقم Hyola308
بیشترین میزان فعالیت آنزیم در محیط حاوی 15 PEGدرصد
در ساعت  48پس از اعمال تنش مشاهده شد (شکل .)5
به نظر میرسد فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در دو رقم
مورد مطالعه در شرایط تنشی شدید و در پایان روز دوّم پس از
اعمال تنش افزایش مییابد .در رقم  SLM046بیشترین میزان
فعالیت آنزیم در محیط حاوی  12 PEGدرصد در ساعت 48
پس از شروع تنش و کمترین میزان در محیط  6 PEGدرصد
در ساعت  24پس از اعمال تنش مشاهده شده است (شکل .)6

1. Tian and Lei
2. Anderson and Jordheim
3. Hura
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Fig. 5: Effect of different PEG concentrations on Hyola308 APx activity at different times in Hyola308 cultivar

0

پلی اتیلن گالیکول (درصد)
)PEG (%
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Fig. 6: Effect of different PEG concentrations on SLM046 APx activity at different times in SLM046 cultivar

محققان گزارش کردند با قرار دادن گیاهچههای دو رقم
گندم در معرض تنش خشکی ،رقم مقاوم به تنش از فعالیت
باالتر آنزیم آسکورباتپراکسیداز در مقایسه با رقم حساس
برخوردار بود (اصغری 1و همکاران .)2000 ،افزایش فعالیت APx

در شرایط تنش خشکی در سه رقم لوبیا (زالتیو 2و همکاران،
 )2006و نوعی درخت نوئل (یانگ 3و همکاران )2008 ،گزارش
شده است .در آزمایشی بر روی برنج تراریخته نشان داده شده
است که با افزایش تنش خشکی ،فعالیت آنزیم  APxافزایش

1. Sgherri

2. Zlatev
3. Yang
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پیشرفت زمان و شدت تنش فعالیتی نوسانی داشت با این
تفاوت که افزایش فعالیت این آنزیم در رقم مقاوم برعکس رقم
 در.حساس در ساعات پایانی تنش های ضعیفتر رخ داده است
ساعات متناظر میزان فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز در رقم
 همچنین نتایج.حساس بیشتر از رقم متحمل مشاهده شد
بهدست آمده نشان داد که استفاده از پلیاتیلنگلیکول موجب
افزایش فعالیت آنزیم آسکورباتپراکسیداز در هر دو رقم کلزا
. ساعت از اعمال تنش شده است48 پس از

 در مطالعه مشابهی گزارش شده.)2010 ،1مییابد (گیل و توتجا
 راAPx است که رقم مقاوم به خشکی گندم فعالیت باالتری از
در مقایسه با رقم حساس به خشکی گندم تحت شرایط خشکی
 با نگاهی کلی به میزان.)2007 ،2نشان میدهد (چوپرا و سلوت
PEG  میتوان دریافت که در درصدهای پایینترAPx فعالیت
میزان فعالیت آنزیم در هر دو رقم پایین بوده و افزایش
 در شرایط تنش تنها در رقم مقاومAPx چشمگیر فعالیت
. رخ داده استSLM046
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Effect of Drought Stress on Antioxidant Activity in Two Sensitive and Tolerant
Rapeseed (Brassica napus) Cultivars in Cell Suspension Culture
Seyed Ebrahimi1, F. S., Hassani Kumleh2*, H., Alami1, A. and Rezadoost3, M. H.
Abstract
This research was conducted to evaluate drought stress effect on the activity of antioxidant enzymes Catalase,
Polyphenol oxidase, and Ascorbate peroxidase in sensitive Hyola308 and resistant SLM046 cultivars of canola
(Brassica napus). Factorial experiment was carried out in a completely randomized design with three replications.
Seedlings were cultured in liquid MS medium supplimented with different amounts (0%, 3%, 6%, 12% and 15%) of
PEG 6000. Leaf discs were collected at 3, 6, 12, 24, 48 and 72 hours after stress. Results showed that drought stress
made significant changes in enzymatic antioxidants activity. In comparison with Hyola308, Catalase activity in
SLM046 increased at lower amounts of PEG after 48 hours. Polyphenol oxidase activity in SLM046 cultivar reduced in
medium containing 12% and 15% PEG. Polyphenol oxidase activity in Hyola308 was higher than SLM046 cultivar.
Ascorbate peroxidase activity increased in media containing PEG after 48 hours, in both cultivars.
Keywords: Ascorbate peroxidase, Polyphenol Oxidase, Catalase, Suspension culture
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