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  م  اهی ایران  یت  اسه  اي کب  د و آب     باف  ت در HSP70بی  ان ژن ه  اي ب  اف ی و آس  ی  همطالع   :عنوووان

(Acipenser persicus )ک نده سم اندوسولفان زیرتاثیر دزهاي تحت 

 33-323-7 شماره:

 22/22/2331  تاريخ:

 علمی های کوتاهيافته
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 اهمیت موضوع 

شناسی در رابطه با تعداد زیادي از مواد شیمیایی در ماهیان خاویاري گزارش شده اما در مورد اگر چه مطالعات سم

 زیرثیر دزهاي أاي انجام ن ده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مطالعه تلعهدر سطح مولکولی مطاتن ی هاي پاسخ

  ماهی ایرانی انجام گرفت.هاي باف ی در الروهاي تاسو آسی  HSP70ک نده اندوسولفان بر بیان ژن 

 

 مقدمه )شرح مساله(

هاي محیطی یري زیس ی از خطرناک رین آالیندهذناپتجزیه و جهت پایداريها به ها، ارگانوکلرینک در بین انواع آفت

هاي و منجر به اثراتی نظیر آسی  یابندجمع تتواند در بدن ماهی ها میک هاي پایین این آفتآیند. ح ی غلطتشمار میبه

عنوان ند بهنتواها میه این آسی مرگ آبزیان گردد ک شیمیایی، مولکولی و نهای اًزیستباف ی، تغییرات فیزیولوژیکی، 

 هاي قابل ردیابی دراولین پاسخ شیمیاییزیستشمار آید. تغییرات در سطح مولکولی و محیطی بهزیست ن انگرزیست

مورد نظر ک نده در گونه زیرثیر دزهاي أتوانند اطالعاتی در رابطه با تآیند که میشمار میمحیطی بههاي زیستآلودگی

 شوند. فعال می هاشدن پروتئیناي هس ند که با دناتورههاي دفاعی اولیهساز و کارهاي شوک حرارتیپروتئینند. فراهم آور

 هاترين يافتهمهم

 هاي کبد و آب   بیان نسبیدر بافت -mRNA HSP70 در تمام روزهاي سم اندوسولفان هاي تحت تیمار  در نمونه

 .(>50/5P)داري افزای  یافت معنی طورمواجه در مقایسه با گروه شاهد به
 

 بی بیان نسHSP70 -mRNA هر دو بافت بعد از مواجه با این سم ن ان داد.  اسخ وابس ه به زمان را درپ 
 

  اگرچه در این مطالعه افزای  بیان نسبی-mRNA HSP70  در هر دو بافت مورد مطالعه م اهده شد، اما بیان

 . (>50/5P) داري در بافت کبد از بافت آب   باالتر بودطور معنینسبی آن به
 

 یان نسبی بHSP70 -mRNA  .در تمام روزهاي مواجهه در دزهاي باالتر مقادیر باالتري را ن ان داد 
 

 ها تا روز هف م مواجهه افزای  یافت و در روز ها در تمام غلظتشناسی آب   ن ان داد که شدت آسی مطالعات بافت

 کرد.تغییرات از روند وابس ه به دز تبعیت میهاي باف ی م اهده ن د. شدت چهاردهم مواجهه، تغییري در میزان آسی 
 

 دزهاي دیگر ن ان دادند را شدیدتر از  باف ی میکروگرم در لی ر اندوسولفان عالئم آسی  05هاي تیمار شده با نمونه

 که با مطالعات ژن یکی انجام شده مطابقت دارد. 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 ندوسولفان. اسم  ثیرأتماهی ایرانی تحتتاسدر  HSP70 ورد استفاده در بررسی بیانمشخصات پرایمرهای م -2 جدول

 کاربرد
 طول قطعه

 )جفت باز(

دماي اتصال 
(°C) 

 نام پرایمر (0´-3´توالی )

 209 سنج  کمی بیان ژن
05 CGCTGGCCTTAATGTTCTCC Ap Hsp70q-PCRF 

05 GCGCTTGAACTCTGCAATGA Ap Hsp70q-PCRR 

 210 دارخانهژن 
05 TTGCCATCCAGGCTGTGCT β- actin q-PCRF 

05 TCTCGGCTGTGGTGAA β- actin q-PCRR 

 DNA 1790تعیین آلودگی 
51 GGGACTTTCCACAAAGGCTA β2m with intronF 

51 CGACTGATGCTACCGGAACT β2m with intronR 

 

 

 روزه با دزهای مختلف  21ماهی ایرانی در مواجه تاسهای کبد و آبشش در بافت HSP70تغییر میزان بیان نسبی  -2 جدول

  .( سم اندوسولفانمیکروگرم در لیتر 11و  21، 21)

 اندوسولفان μg/l05 اندوسولفان μg/l25 اندوسولفان μg/l15 غلظت

 آب   کبد آب   کبد آب   کبد بافت روز/

 2±0/5 5/2±0/5 1/1±5/5 0/2±5/5* 9/5±19/5 0/1±19/5* اول روز

 2/3±3/5 7/3±3/5 7/1±3/5 7/2±3/5* 1±17/5 2/2±17/5* دوم روز

 7/5±17/5 8/1±17/5* 9/5±20/5 3/2±20/5* 1/1±15/5 8/1±15/5* روز هف م

 0/2±5/5 2/3±5/5 0/1±7/5 8/1±7/5 8/5±1/5 2±1/5* روز چهاردهم

  .(P>50/5)بافت کبد و آب    دو بودن اخ الف بیان در دارمعنی :*
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 ها، جداول و ساير مستندات(میلی )مشتمل بر شکلاطالعات تک

 
نمیایی ائیوزی ( )بیزر  -آمیزی هموتوکسییلی ماهی ایرانی در مواجهه با سم اندوسولفان )رنگشناسی آبشش تاسعوارض بافت -2 شکل

X21( گروه شاهد .)a( هایپرپالزیا ،)b( پرخونی ،)cچسبندگی المالهای ثانویه ،) (dخمیدگی المالها ،)( ی ثانویهe( و جدا شدگی اپیتلیوم )f). 

 

 
آمیزی با اتیدیوم برومایید. و رنگ %5/2ماهی ایرانی روی ژل آگارز های کبد و آبشش تاساستخراج شده از بافت RNAکیفیت  -2شکل 

 د.باشنمی S21و  S rRNA21های استخراج شده دوباند متعلق به در نمونه

 

 
ماهی ایرانی پس از الکتروفورز روی ژل آگارز ( در تاسbp 222) intron- m2 βسنتز شده با آغازگر های  cDNAمحصول تکثیر  -3شکل 

  .bp211  آمیزی با اتیدیوم بروماید. مارکرو رنگ 5/2%

 



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

 

 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 
  هیای مختلیفروزه بیا غلتیت 21ماهی ایرانیی در مواجیه ش تاسبه بتا اکتی  در بافت آبش HSP70تغییرات بیان نسبی  -1 شکل

( A-B( و غلتت )a-cرا در روز ) (>15/1P)دار ( سم اندوسولفان. حروف کوچک و بزر  اختالف معنیمیکروگرم در لیتر 11و  21، 21)

 .نددهنشان می

 

 

 
 هیای مختلیف روزه بیا غلتیت 21رانیی در مواجیه میاهی ایبه بتا اکتی  در بافت کبد تیاس HSP70تغییرات بیان نسبی  -5 شکل

 ( و غلتیت a-c) روزرا در هیر  (>15/1P)دار حروف کوچک و بزر  اختالف معنیی .( سم اندوسولفانمیکروگرم در لیتر 11و  21، 21)

(A-Bنشان می )ند.ده   

 


