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 اهمیت موضوع

و  SOD ،Catهاي مرتبط با استرس کادمیوم بر بیان ژن اثر فلز سنگین رابطه بادر اي مطالعه تاکنون که آنجا از

HSP70  بررسی اثر دوزهاي تحت کشنده این فلز  باهدف، بنابراین مطالعه حاضر نشده است انجام زبرادر ماهی

  گونه صورت پذیرفت.سنگین بر تغییرات بیان ژن مرتبط با استرس در این

 

 مقدمه )شرح مساله(

هاي باشند. کادمیوم یکی از آالیندههاي کشاورزي، صنعتی و شهري میتأثیر آالیندهاکوسیستم آبی همواره تحت

پالستیک، شیشه، سرامیک، الستیک خودرو در حال گسترش است. این  باشد که از طریق صنایعمحیطی مییستز

با توجه به  شود.طور طبیعی در پوسته زمین یا ترکیب با سایر عناصر مانند روي و مس یافت میعنصر همچنین به

هاي مختلفی را در پذیري ضعیف و تجمع زیستی در بدن موجودات زنده، کادمیوم آسیبیهتجزثبات شیمیایی، 

هاي آسیب جمله ازکند. مواجهه با غلظت کم این فلز ممکن است در بدن اثرات مختلف هاي بدن ایجاد مینداما

 تغییرات توان از اینشود که مییت مرگ را موجب مینها دربافتی، فیزیولوژیکی، تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی و 

  نمود. استفاده هاآالینده وجود بررسی منظوربه زیستی نشانگرهاي عنوانبه

 هاترين يافتهمهم

 هر سه ژن مورد مطالعه  بیان نسبی(SOD،Cat   وHSP70)  تمام روزهاي مواجهه هاي تحت تیمار در نمونهدر

ساعت اول بعد از مواجهه به  45ها در . بیان تمامی ژن(>54/5P) افزایش یافت گروه شاهددر مقایسه با 

  .مورد مطالعه مشاهده شدهر دو دوز روند مشابهی در نشان داد. بیشترین میزان رسیده و بعد از آن کاهش را 

 و با افزایش دوز  روند وابسته به دوز را نشان داده مواجههدر تمام روزهاي  هاي مورد مطالعهنسبی ژن بیان

 . افزایش یافت

  در سطح  کاتاالزپروتئین شوک حرارتی، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و نتایج این مطالعه حاکی از این است که

 تغییرات اکوتوکسیکولوژي محسوب گردند.    پایشعنوان شاخص موثري در توانند بهمیمولکولی 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 در این مطالعه.  استفاده موردمشخصات پرایمرهای  -1 جدول

(4´-3´)توالی  (°Cدماي اتصال )  نام پرایمر 

94  
GGGTGGCAATGAGGAAAG SOD q-PCRF 

GCCCACATAGAAATGCACAG SOD q-PCRR 

49 
GCATGTTGGAAAGACGACAC CAT q-PCRF 

GTGGATGAAAGACGGAGACA CAT q-PCRR 

49 
CAGGTGTTCGAGGGAGAAAG HSP70 q-PCRF 

CTTGTCGTTGGTGATGGTGA HSP70 q-PCRR 

49 
AGCAGATGTGGATCAGCAAG β- actin q-PCRF 

TACCTCCCTTTGCCAGTTTC β- actin q-PCRR 

 
 

 
 شدهاستخراجهای آمیزی با اتیدیوم بروماید. در نمونهو رنگ %5/1از کبد ماهی زبرا روی ژل آگارز  شدهاستخراج RNAکیفیت  -1شکل 

  باشند.می S89و  S rRNA19دوباند متعلق به 

 

 

 
و  %5/1( در ماهی زبرا پس از الکتروفورز روی ژل آگارز bp811 ) actin β-های سنتز شده با آغازگر cDNAمحصول تکثیر  -8شکل 

  .bp111  آمیزی با اتیدیوم بروماید. مارکررنگ
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

 .دکادمیومبا دوزهای مختلف کلری روزه 13کبد ماهی زبرا در مواجهه در بافت  SOD تغییرات نسبی بیان -8جدول 

زرو میکروگرم در لیتر( /) غلظت ساعت 6  ساعت 45  روز 4  روز 7  روز 45   

میکروگرم بر لیتر 4  b44/5±4/4 a58/5±5/8 a94/5±3/7 b45/5±6/5 b33/5±4/5 

میکروگرم بر لیتر 45  ab4±69/44 a4/4±4/45 a4/4±9/43 ab45/5±58/44 b65/5±5/9 

 

 

 .با دوزهای مختلف کلریدکادمیوم روزه 13ماهی زبرا در مواجهه  فت کبددر باCat تغییرات نسبی بیان  -4جدول 

زرو میکروگرم در لیتر( /غلظت ) ساعت 6  ساعت 45  روز 4  روز 7  روز 45   

میکروگرم بر لیتر 4  cd46/5±4/3 a68/5±7/7 ab74/5±4/6 bc68/5±64/5 cd45/5±5/4 

میکروگرم بر لیتر 45  b46/5±4/7 a4/4±4/43 b98/5±7/6 b6/5±4/7 b7/5±6 

 

 

 .با دوزهای مختلف کلریدکادمیومروزه  13بد ماهی زبرا در مواجهه در بافت کHSP70 تغییرات نسبی بیان  -3 جدول

وزر )میکروگرم در لیتر( / غلظت ساعت 6  ساعت 45  روز 4  روز 7  روز 45   

میکروگرم بر لیتر 4  bc48/5±4/4 a58/5±8/3 b64/5±7/4 cd58/5±46/4 cd43/5±37/4 

میکروگرم بر لیتر 45  ab94/5±7/5 a86/5±8/4 ab46/5±5/5 b39/5±4/3 b64/5±8/4 

 


