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ی، فاکتور نکروزکننـده تومـور، پـساب کارخانجـات     حرارتهاي شوك  یان ژن، پروتئینالیزوزایم، ب  : کلیـدي  هاي  واژه
  چوب و کاغذ 

  92-314-14طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

   قاسم عسکري،اکبر هدایتی، محمد مازندرانی سیدعلی پیمان یاراحمدي،، میاندره حامد کلنگی ):گان(نویسنده

در مواجهـه بـا پـساب     کمان آالي رنگین دربافت کبد قزل HSP70  وTNFارزیابی میزان بیان ژن الیزوزایم،     :عنـوان 
  کارخانه کاغذسازي مازندران

  92- 314-14 :شماره

 23/6/1394  :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
کـه  هـایی اسـت    یکـی از ژن  HSP70 نیـز  و یدفاعسیستم هاي  ترین فاکتور  عنوان اصلی  که به  TNF و   الیزوزایم

 عنـوان یکـی از فاکتورهـاي اصـلی          داشته باشد بـه    تاثیرهاي مختلف فیزیولوژیکی و استرسی آبزیان        تواند بر جنبه   می
اثـرات سـمی پـساب کارخانـه        رسـی   بنابراین هدف از ایـن مطالعـه بر        .استفاده گردد   ارزیابی استرس در ماهی    جهت
  . باشد کمان می الي رنگینآ  در ماهی قزلHSP70 و TNF، هاي ایزوزیم سازي بر بیان ژن کاغذ

 

  )شرح مساله(مقدمه 
توانند   که میباشند میدو تا از فاکتورهاي ایمنی غیر اختصاصی  TNFالیزوزایم و دهد که  مطالعات نشان می

سازي بر ر زمینه اثرات پساب کارخانه کاغذمطالعات محدودي د. مطرح گردندعنوان شاخصی براي ایمنی آبزي  به
سازي مازندران بر میت تحت کشنده پساب کارخانه کاغذدر این تحقیق تاثیر س. فته استرت گرسیستم ایمنی صو

       .هاي مرتبط با ایمنی و استرس در بافت کبد مورد ارزیابی قرار گرفت بیان ژن

  

  ها ترین یافته مهم
   سازي در ابتدا میزان لیزوزیم و       دهد که پساب کاغذ     نتایج نشان میTNF در روزهاي سوم و ششم پـس ترتیب  به 

  .دهد از تماس افزایش می

      ژن  بیان  در روز ششم و چهاردهم و        پساب کاغذسازي بیان ژن لیزوزیم راTNF    را روز چهاردهم کـاهش شـدید 
 .دهد می

   نتایج بیان ژنHSP70دهد که سطح بیان این ژن در تمام دوره در تمامی ماهیـانی کـه در تمـاس بـا       نشان می
 . افزایش داشتدپساب بودن

          عنوان یـک عامـل اسـترس و     هسازي بهاي کاغذ نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پساب حاصل از کارخانه
 .کمان عمل نماید آالي رنگین یک عاملی مهم در کاهش ایمنی در ماهی قزل
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 در  کمان آالي رنگین  در کبد ماهیان قزل    Lysozyme و   TNF  ،HSP70 هاي  مقایسه بیان ژن   ترتیب ها به نمودار

   .هاي آزمایشی مختلف گروه

  
Sample collection Time 


