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  ها ترین یافته مهم
 گري در سطوح 400 و 300، 200، 100، )شاهد (0در بررسی حاضر تاثیر دزهاي مختلف پرتوتابی گاما شامل 

 ، رشد گیاهچه و تغییرات مولکولی و زنی هاي جوانه  درصد بر ویژگی19 و 13، 7مختلف رطوبتی بذر شامل 
نتایج نشان داد بین ترکیبات مختلف . اکسیدانی مورد مطالعه قرار گرفت هاي آنتی بیوشیمیایی برخی از آنزیم

در سطوح رطوبتی .  مشاهده نشدیزنی اختالف زنی اختالف وجود دارد، اما در سرعت جوانه تیماري در درصد جوانه
تر  چه، وزن تر ریشه وزن. ع گیاهچه کاهش نشان داد با افزایش دز پرتوتابی گاما، درصد بقا گیاه و ارتفا،مختلف

با افزایش سطح دز پرتوتابی . چه با افزایش دز پرتوتابی گاما کاهش پیدا کردند چه و طول ساقه چه، طول ریشه ساقه
میزان بیان ژن .  کاهش میزان بیان ژن کاتاالز و فعالیت آنزیم کاتاالز مشاهده گردید،گاما و سطوح رطوبت

با . کاهش نشان دادتابی گاما و تمامی سطوح رطوبتی نسبت به شاهد  از، در تمامی سطوح از دز پرتوپراکسید
نتایج . اکسیداز کاهش نشان داد فنل ت آنزیمی پلیدز پرتوتابی گاما بیان ژن و فعالیافزایش شدت سطوح رطوبتی و 

 درصد رشد و دز مناسب براي بیان 30ده  گري کاهش دهن300 تا 200تابی در دز بین   مطالعه نشان داد که پرتو
  .باشداي ایجاد تنوع ژنتیکی در گندم تواند دز مناسب بر هاي آنتی اکسیدانی بود و می آنزیم

 اکسیدانی هاي آنتی گندم، پرتو گاما، جهش، تنش، آنزیم : کلیديهاي واژه

 91- 306- 12  طرح تحقیقاتی به شماره شناسه :منبع یافته

 ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو، اعظم برزویی، داوود کیانی سیده ):گان(نویسنده

ات فیزیولوژیکی بذر و فعالیت بیوشیمیایی و مولکولی برخی هاي مختلف پرتو گاما بر صف تاثیر شدت تابش :عنوان
  ).Triticum aestivum L( اکسیدان در گندم نان هاي آنتی آنزیم

  91-306- 12  :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
 هاي  آنزیمهاي رمز کننده توان به ژن ها می ها است، از جمله این ژنROSها تحت کنترل  بیان بسیاري از ژن

   کنندههاي مهار فزایش یافته و آنزیما ها اکسیدان ها میزان آنتی به دنبال بیان این ژن.  اشاره نمود اکسیدان آنتی
ROS عوامل آنزیمی از جمله بهترین . یابنداثرات سمی ناشی از تنش اکسیداتیو، افزایش می ها در جهت کاهش

تواند با سرعت  می ها، لذا بررسی اثرات تنش به کمک آنزیم. باشند می ROSکارهاي کنترل غلظت متعادل   راه
هاي محیطی و  قوي در تحمل به تنش  یک گیاه منجر شود، چرا که رابطهمقاومت بیشتري به شناسایی مکانیسم 

رو بررسی تغییرات سطح عوامل  از این. کننده وجود دارد فتوسنتز اکسیدان در گیاهان هاي آنتی تغییرات غلظت آنزیم
هاي   گیاهان مکانیسمها،ROS براي مقابله با اثرات مخرب .ها حائز اهمیت است مزبور و تأثیر آنها در بیان ژن

ها، شامل آسکوربات پراکسیداز، کاتاالز، سوپراکسید ها و متابولیت اکسیدانی، با استفاده از آنزیممختلف آنتی
  .برند کار می  را بهEردکتاز، اسکوربات و ویتامین دسموتاز، پراکسیداز، گلوتاتیون

 

  )شرح مساله (مقدمه
. شودهاي اولیه اثر تابش براي القاء جهش استفاده می در ارزیابیتعدادي از پارامترهاي رادیوبیولوژیکی معموالً

استفاده از تغییرات فیزیولوژیکی مانند ممانعت از جوانه زنی بذر، طویل شدن ساقه و ریشه براي تشخیص اثر تابش 
هاي ها و اتمکنش با مولکولبر پایه برهم اثر بیولوژیکی اشعه گاما نیز .بر دانه غالت و حبوبات گزارش شده است

ند به صدمه و یا تغییر اجزاي توانها میاین رادیکال. باشدهاي آزاد میویژه آب، و تولید رادیکالموجود در سلول، به
هاي گیاهی منجر شوند که بسته به دز تابش، تاثیرات متفاوتی بر مورفولوژي، آناتومی، بیوشیمی و  سلولمهم

که در معرض تنش   گیاهان که موجودات حساسی هستند پس از اینهمچنین. فیزیولوژي گیاهان گزارش شده است
بنابراین  .دهند شوند، پاسخ می هایی که باعث مقاومت به تنش می گیرند، از طریق سیگنال، با بیان ژنقرار می

تواند در یاکسیدانت مهاي آنتیهاي گیاهی از طریق افزایش بیان آنزیمهاي آزاد در سلولکنترل و مهار رادیکال
  .هاي گیاهی در شرایط تنش مورد توجه قرار گیردحفظ و بقاي سلول
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  )تها، جداول و سایر مستندا مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  

  

  

  


