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چکيده
از آنجا که پرولین به عنوان یک اسمولیت مهم در تعدیل فشار اسمزی سلولهای تحت تنش خشکی نقش اساسیی دارد ،در ایین پیهوهش ،اثیر
تنش خشکی بر گیاهان تراریخت حاوی ژن  P5CSو غیرتراریخت تنباکو مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور گیاهان تراریخت و غیرتراریخت در
محیط کشت  MSپایه حاوی غلظتهای  20 ،10 ،5 ،0و  00درصد پلیاتیلنگالیکول به مدت  22روز کشت شد .به منظور تعیین گیاهان مقاوم و
حساس به خشکی و مکانیسمهای تحمل به خشکی ،شاخصهایی از قبیل وزن تر و خشک ،میزان رنگیزههیای فتوسینتزی لکلروفییل  ،b ،aکیل و
کارتنوئید) ،قندهای محلول و پروتئین محلول اندازهگیری شد .در آخر الگوی پروتئینی در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت بررسی شد .نتایج نشیان
داد که کاهش مولفههای فیزیولوژیکی وزن تر و خشک و نیز رنگیزههای فتوسنتزی در گیاهان تراریخت کمتر از گیاهان غیرتراریخت بیوده و تحیت
تأثیر تنش خشکی قرار نگرفته است .میزان قنیدهای محلیول نییز در گیاهیان تراریخیت و غیرتراریخیت در غلظیتهیای  10و  20درصید افیزایش
معنیداری نسبت به نمونه شاهد نشان داد .تجزیه و تحلیل حاصل از دادههای پروتئینی نیز نشان داد کیه در گیاهیان غیرتراریخیت در غلظیت 00
درصد کاهش پروتئین محلول وجود داشته ،در حالیکه در گیاهان تراریخت پروتئین بدون تغییر و ثابیت بیود .نتیایج  SDS-PAGEبیرای بررسیی
تغییرات پروتئینهای تحت تنش خشکی در برگ گیاهان تراریخت و غیرتراریخت نشاندهنده تغییرات الگوی پروتئینهای گیاهان شاهد با گیاهان
تحت تنش بود .همچنین تفاوت آشکاری در برخی باندها به عنوان مثال در محدوده  05و  55کیلو دالتون بین گیاهیان تراریخیت و غیرتراریخیت
مشاهده شد.
واژگان کليدي :تنش خشکی؛ تنباکو؛ P5CS؛ کربوهیدرات

محلول؛ پروتئین؛ .SDS-PAGE

مقدمه
گیاهان در طبیعیت در معیرت تینشهیای محیطیی از
جمله تنش خشکی قرار میگیرند .امروزه تینش خشیکی از
جدیترین مشکالت در کشیاورزی در سراسیر دنییا اسیت.
تنش خشکی منجر به اختالل گرادیانهیای پتانسییل آ ،
کییاهش فشییار تورژسییان  ،اخییتالل در یکپییارغگی غشییا و
تجزیه پروتئینها میشود ] .[10انباشیت اسیمولیتهیا در
سیتوزول ،امکان تعدیل فشار اسیمزی را در سیلول فیراهم
میآورد و نیز باعث پایداری آنزیمها در حضور یونها ،تنش
آبی و ترکیبیات شییمیایی تجزییهکننیده مییشیود ].[50
پرولین مهمترین اسمولیت و یک غپرون شییمیایی اسیت.
غپرونها پروتئینهای شوك حرارتی کوغکی هسیتند کیه
به عنوان محافظان مولکولی عمل میکنند و باعث پاییداری
فرم طبیعی پیروتئینهیا شیده و از بیه هیمخیوردن شیکل

طبیعی ترکیبات آنزیمی ممانعت میکننید ] .[52غنیدین
مطالعه خاصیت آنتی اکسییدانی بیه پیرولین نسیبت داده و
نقش جارو کننیدگی و عمیل کیردن آن بیه عنیوان ییک
خاموش کننده اکسیهن یکتایی را پیشنهاد میی کنید ].[03
تیمار پرولین می تواند سطوح گونه های واکنشگر اکسییهن1
را در مخمر و قارچ کاهش دهد و بنابراین از میرگ سیلولی
ممانعییت کنیید ] .[15سییطوح رادیکییال آزاد در جلبییک و
تنباکوی تراریخیت مهندسییشیده بیا بییانافیزوده ژن -1
پیرولین -5کربوکسیالت سنتتاز 2برای تجمع باال و افزایش
سرعت مسیر بیوسنتز پرولین ،کاهش یافت ] .[53یکیی از
ویهگیهای مطلو برای ارزییابی تیأثیر تینش خشیکی در
)1- Reactive Oxygen Species (ROS
)2- 1-pirroline 5-Carboxylate Synthetase (P5CS
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گیاهان عالی ،تعیین وزن تیر و خشیک گییاه اسیت ].[00
روند عمومی که گیاهیان در شیرایط تینش خشیکی بیا آن
روبرو هستند ،کاهش تولید وزن تیر و خشیک اسیت ].[20
تییینش خشیییکی همچنیییین بیییا افیییزایش برخیییی از
تنظیمکنندههیای رشید ماننید اتییلن و اسیید آبسییزیک،
فعالیییت کلییروفیالز را تحریییک و باعییث تجزیییه کلروفیییل
میییشییود] .[50انباشییت قنییدهای محلییول کییه در تنظیییم
اسمزی به منظور مقاومت به خشکی در گیاهان نقیش ایفیا
میکند ،اغلب تحت تنش خشکی و دهیدراسیون مشیاهده
میشود .جدا از نقش آنها در تعدیل اسیموتیکی ،قنیدهای
محلول در جنبههای دیگری مثل حفظ ثبیات پیروتئینهیا
نیز عمل میکنند ].[00
تحت تنش همچنین تغییراتی در پروتئینهیا مشیاهده
میشود .تنشهای درجیه حیرارت بیاال ،شیوری و خشیکی
میییتواننیید سییبب تجزیییه و غیییرفعییال شییدن بسیییاری از
پروتئینها گردند .پاسخ به تنش در سطح مولکیولی بیویهه
تغییرات ناگهیانی در بییان ژنهیا کیه افیزایش در سیاخت
گروههای پروتئینی را نتیجه میدهید ،در تمیام موجیودات
زنده یافت میشود ] 22و  .[0در واقع ساخت پروتئینهای
آبدوست بخش مهمی از پاسخها به شیرایط کیمآبیی اسیت
] [5یک گروه از این پروتئینها پروتئینهای شوك حرارتی
هستند ] .[20همچنیین عوامیل تینشزا بیه بلوکیه شیدن
فوری فرآیندهای متابولیکی مثل رونویسی و همانندسیازی
 ،DNAترجمه و صادرات  mRNAتا زمان احیای سلولهیا
منجر میشوند] .[2به دلیل اهمیت تنش خشکی و شیوری
در گیاهان و تولید گیاهان تراریختهای که در شرایط غنین
تنشهایی به رشد مناسب خود ادامه دهند ،مسیئله انتقیال
ژن  P5CSبه گیاهان مورد توجیه قیرارگرفتیه اسیت ].[02
نقش مثبت پیرولین در تعیدیل فشیار اسیمزی نسیبت بیه
شییرایط شییوری و خشییکی توسییط محققییین در گیاهییان
مختلفی همچون تنبیاکول22 ،01] )Nicotiana tabacum
 ،[52] )Zeaآرابیدوپسیییییییی
و  ،[15ذرت لmayz
ل 01])Arabidopsis talianaو  ،[02برنج ل)Oryza sativa
و اطلسیی ل [01] )Petunia hybridگییزارش شیده اسییت.
انتقال و بیان ژن  P5CSدر تنباکو ،منجر به تولیید 10-12
برابری پرولین در گیاهان تراریخته نسبت به گیاهان شاهد
شد و این گیاهان تنش آبیی را تحمیل کردنید ] 01و .[22

از آنجا که پرولین نیز یکی از اسمولیتهای مهم در افزایش
تحمل گیاه به تنش است ،دستورزی ژنتیکیی آنیزیمهیای
مسیییر بیوسیینتز آن بییه ویییهه آنییزیم -1پیییرولین-5-
کربوکسیالت سنتتاز در گیاهان می توانید موجیب افیزایش
تحمل به تنش شود .در این پهوهش نیز با توجه به نقش و
تاثیر مهم پرولین در تعدیل اسموتیکی انتظیار مییرود کیه
گیاهان تراریخت حاوی ژن  P5CSدارای تحمل باالتری به
خشکی نسبت به گیاهان نوع وحشی باشند.
مواد و روشها
در اییین پییهوهش ،گیاهییان تراریخییت تنبییاکو واریتییه
 Wisconsinحاوی ژن  ،P5CSژن کدکننده آنزیم پیرولین
-5کربوکسیالت سنتتاز ،هستند .گیاهان میادری از کشیت
بذر واریته مورد نظر تهیه گردید .آنزیم  ، P5CSمهمتیرین
آنزیم در مسیر بیوسنتز پرولین است .ژن  P5CSبه همیراه
ژن  1NPTIIتحت پروموتور  05sتوسط پالسیمید بیاکتری
آگروباکتریوم  A. tumefaciensدر ییک پیهوهش جیدا بیه
گیاه تنباکو منتقل گردید ] NPTII .[50سبب مقاومت بیه
کانامایسین شده به طوری کیه گیاهیان تراریختیه بیر روی
محیط کشت حاوی کانامایسین گزینش میشوند .گیاهیان
تراریخت و غیرتراریخت تنبیاکوی رشید یافتیه در شیرایط
دوره نوری 10ساعت روشنائی و  2ساعت تیاریکی و دمیای
2
 ،25 º Cپی از ریشییهدار شییدن در محیییط کشییت MS
] [12مایع با غلظتهای صفر لنمونه شیاهد) 20 ،10 ،5 ،و
 00درصد پلیاتیلنگالیکول 0لاسیموتیکوم) بیه میدت 22
روز تیمار و در اتاق کشت با دمای  25 ºCو نیور µmolm-
 202s-1و رطوبت  %25-22قرار داده شد .پ از اتمام دوره
تنش برخی از شاخصهای رشد و نموی بررسی شد .تمیام
آزمایش ها بر اسیاس طیرح کامیل تفیادفی در 0تکیرار در
آزمایشییگاه تحقیقییاتی دانشییگاه اصییفهان انجییام و آنییالیز
واریان دادهها با استفاده از نرم افزار  Sigma satat2انجام
شد .مقایسیه مییانگین بیر اسیاس آزمیون  Tukeyصیورت
گرفت و سطوح معنیدار بودن تیمارها در سیطح P≤0/05
محاسبه گردید.

1- Neomycin phosphotransferase
2-Murashige and Skoog
)3- Poly Ethylene Glycol(PEG
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سمیه زارعی و علی اکبر احسانپور 05

تهيه محيط کشت پايه MS

در تییاریکی یکنواخییت گردیییید .میییزان کلروفییییل  aوb

جهت تهیه محیطکشت  ،[52] MSبا توجه به غلظیت
هر یک از عناصر از محلیولهیای پاییه کیه حیاوی عناصیر
مییاکرو ،عناصییر میکییرو ،آهیین و دیگییر مییواد آلییی ماننیید
ویتامین ها و  ...بجز سوکروز هستند ،به مقدار مورد نییاز در
مقدار کمی آ مقطر ریخته و سپ  00گرم سیاکاروز بیه
آن افزوده شد .پ از حل شدن ساکاروز ،حجم محلول بیا
آ مقطر به  1000میلییلیتیر رسیانده شید pH ،محلیول
بهدست آمده با  HClو  NaOHیک نرمال در حیدود -5/2
 5/3تنظییییم و سیییپ مقیییدار  12گیییرم آگیییار لنیییوع
میکروبیولوژی شرکت میرك) بیه آن افیزوده شید .محلیول
درون مایکروفر قرار داده شد تا آگیار ذو گیردد .در آخیر،
 50میلیلیتر از محیط کشت مذا بیه دسیت آمیده درون
شیشه های مخفوص کشت بافت گیاهی ریختیه شید و در
دمای  121 º Cو فشیار  1/2اتمسیفر بیهمیدت  15دقیقیه
اتوکالو گردید.
جهیییت سیییاخت محییییط کشیییت میییایع حیییاوی
پلیاتیلنگالیکول ،مقیادیر میورد نظیر لمطیابب بیا غلظیت
پلیاتیلنگالیکول موردنظر) توزین شده و در حجم خاصیی
از محیط  MSل 50میلی لیتر) پ از تنظیم  pHآن ،حیل
گردید .جهت بهتر حلشدن ،محلولها حیرارت داده شید و
حجم نهیایی بیا محییط  MSبیه حجیم میورد نظیر ل200
میلیلیتر) رسانده شد.

وکلروفیل کل ل )a+bوکارتنوئیدها با روش  [5] Arnonبیه
کمک دستگاه اسیپکتروفتومتر میدل UV-160 Shimadzu
در طییول مییو هییای  055 nm ،000 nmو 530 nm
اندازهگیری شد.

اندازهگيري وزنتر و وزن خشك
پیی

از  5هفتییه گیاهییان تراریخییت و غیرتراریخییت در

غلظتهای مختلف پلیاتیلنگالیکیول ل 20 ،10 ،5 ،0و30
درصد) ،از محییط هیای کشیت میایع خیار شید .پی از
آبگیری ریشه آنها توسیط کاغیذ صیافی ،وزن تیر گیاهیان
اندازهگیری شد .سیپ گیاهیان در آون بیا دمیای 30 º C
بهمدت  25ساعت قیرار داده شید و پی از خشیک شیدن
مجموع وزن خشک بخیش هیوایی و ریشیه بیهعنیوان وزن
خشک کل در هر تکرار یادداشت گردید ].[50
استخراج و سنجش کلروفيل
نخست 0/1گرم از بافت برگ گیاه و بیه تعیداد سیه تکیرار
وزن گردید و سپ با استفاده از  5میلیلیتر اسیتون %20

اندازهگيري کربوهيدراتهاي محلول
برای اندازهگیری کربوهیدرات  0/05گرم از نمونههای تیازه
گیاهی توزین گردید .سپ در  2/5میلیلیتیر اتیانول %20
در هاون غینی به مدت  5دقیقه سائیده شد .کربوهییدرات
موجود در عفاره بهدست آمده با استفاده از معرف آنتیرون
بییا دسییتگاه اسییپکتروفتومتری مییدل –Pharmacia LKB
 Novaspecدر طول مو  025نانومتر بر اساس روشFales
]  [12اندازه گیری شد.
استخراج و اندازهگيري پروتئينهاي محلول
بییرای انییدازهگیییری پییروتئینهییای محلییول از روش
بردفورد ] [10استفاده شد .نخست  0/5گرم بافت تازه گیاه
با بافر استخرا در هاون سائیده شید لبیا نسیبت  1بیه : 0
1گرم بافت با  0حجم بافر استخرا ) .سپ عفیارههیا بیه
اپندورف منتقل و بیه میدت  20دقیقیه در سیرعت 15000
دور در دقیقه و دمیای  5 º Cسیانتریفیوژ گردیید .سیپ
محلولهای رویی جدا و بیه اپنیدورفهیای جدیید منتقیل
گردید .به منظور اندازهگیری پروتئین ،به یک لوله آزمیایش
 100میکرولیتر از عفاره مورد نظر منتقل شده و بیه آن 5
میلیلیتر معرف برادفورد اضافه شد .ترکیب فوق به مدت 2
دقیقه ورتک شده و پ از گذشت  20دقیقه با اسیتفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتر جیذ نیور در طیول میو 525
نانومتر خوانده شد .نمونه بالنک حاوی  100میکرولیتر آ
مقطر و  5میلی لیتر معرف برادفورد بود.
تهيه ژل SDS– PAGE
ژل الکتروفورز به صورت ژل عمودی با شرایط دناتوره
کننده غیر پیوسته 1انجام گرفیت کیه در ایین سیسیتم ژل
اسییتفاده شییده بییه صییورت دو قسییمتی لژل پییایین یییا ژل
جداکننده با غلظت اکریلآمید بیشیتر و ژل بیاالیی ییا ژل
1- Discontinuous Denaturing Condition
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متراکمکننده با غلظت اکریل آمید کمتر) است .رنگآمیزی
ژل با نیترات نقره انجام شد .پی از ایین مراحیل ،بررسیی
تغییرات الگوی پروتئینی و شدت نسبی باندهای پروتئینیی
بر روی ژل های بهدست آمده به صورت کمی با اسیتفاده از
نرم افزار  ImageJانجام شد.
نتايج
وزن تر و وزن خشك

نتییایج نشییان دادکییه وزن تییر در گیاهییان تراریخییت و
غیرتراریخت با افزایش غلظت پلیاتییلنگالیکیول بیه طیور
معنیداری کاهش می یابد .در تمیام تیمارهیا ایین کیاهش
نسبت به نمونه شاهد معنیدار بود به طوری که در گیاهان
تراریخت در غلظتهای  20 ،10 ،5و  00درصد به ترتییب
 25/1 ،35/2 ،51 ،00و در گیاهان غیرتراریخت به ترتییب
 20/0 ،00/0 ،00/3و  20/5درصد کاهش نسبت بیه نمونیه
شاهد مشاهده شد .بین گیاهیان تراریخیت و غیرتراریخیت
نیز در غلظت  10درصد اختالف معنیداری مشیاهده شید
لشکل .) 1نتایج اندازهگیری وزن خشیک نشیان داد کیه
وزن خشک نیز مانند وزن تر تحت تأثیر تنش خشیکی بیه
طور معنیداری کاهش می یابید .ایین کیاهش بیه وییهه در
غلظتهای  20و  00درصد پلیاتیلنگالیکیول نسیبت بیه
غلظت صفر لشاهد) بیشتر بیود .بیین گیاهیان تراریخیت و
غیرتراریخییت در غلظییت  20درصیید اخییتالف معنیییدار
مشاهده شد لشکل 1الف).
رنگيزههاي فتوسنتزي

با افزایش غلظت پلیاتیلنگالیکول مقدار هر سیه نیوع
کلرفیییل  ،b ،aکلروفیییل کییل و کاروتنوئییید در گیاهییان
تراریخت و غیرتراریخت کاهش یافیت .در مقیدارکلروفیل a
در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت در غلظتهای 20و 00
درصد ،در مقایسه با سایر غلظیتهیا ،اخیتالف معنییداری
مشاهده شد و کمترین مقدار کلروفییل در ایین غلظیتهیا
بود .کلروفیل  bنیز الگوی تغییرات کلروفیل  aرا نشیان داد
 .تغییرات در کلروفیل کل و کاروتنوئید لشکل  )2نیز کم و
بیش مشابه با کلروفیل  aو  bبود .کلروفیل کل و کارتنوئید
با افزایش غلظت پلیاتیلنگالیکول بهوییهه در غلظیتهیای
 20و 00درصییدکاهش معنیییدار نشییان داد .در مجمییوع

کاهش در مقدار رنگیزهها درگیاهان غیرتراریخت بیشیتر از
گیاهان تراریخت بود به ویهه در غلظتهای  5و  10درصید
نسبت به گیاهان تراریخت معنیدار بود.
کربوهيدرات محلول
نتییایج انییدازهگیییری مقییدار کربوهیییدرات محلییول در
گیاهان تراریخت و غیرتراریخیت تنبیاکو نشیان داد کیه در
گیاهان تراریخت تا غلظت  20درصد پلییاتییلنگالیکیول ،
مقدار قندهای محلول افزایش میی یابید امیا در غلظیت 00
درصد کیاهش مقیدار قنیدهای محلیول مشیاهده شید .در
گیاهان غیرتراریخت افزایش محتوای قنیدهای محلیول تیا
غلظییت  10درصیید پلیییاتیییلنگالیکییول و بعیید کییاهش در
غلظییتهییای  20و  00درصیید مشییاهده شیید .در گیاهییان
غیرتراریخت مقدار قندهای محلیول در غلظیت هیای  10و
 20درصد پلیاتیلنگالیکول نسبت به نمونه شاهد اختالف
معنیدار نشان دادنید و در سیایر غلظیتهیا ایین اخیتالف
معنیدار نبود .به طور کلی ،افزایش مقدار قندهای محلیول
در گیاهان تراریخیت بیشیتر از گیاهیان غیرتراریخیت بیود
بهطوری که در غلظتهای  20 ،10و  00درصد به ترتییب
 1/50 ،1/0و  1/5برابر بیشتر از گیاهیان غیرترایخیت بیود
لشکل.)0
پروتئينهاي محلول
نتایج حاصل از اندازهگیری مقدار پروتئینهای محلول
در گیاهان تراریخت و غیرتراریخت در غلظتهای مختلیف
پلی اتیلنگالیکول نشیان داد کیه در گیاهیان تراریخیت بیا
افزایش غلظیت پلییاتییلنگالیکیول تغیییر معنییداری در
مقدار پروتئین محلول مشاهده نشد لشکل  .)5در گیاهیان
غیرتراریخت نیز با افزایش غلظت پلیاتیلنگالیکول مقیدار
پروتئین تا غلظت  10درصد ثابت بود ولی در غلظیتهیای
 20و  00درصد کاهش نشان داد.کاهش مقدار پروتئین در
گیاهییان غیرتراریخییت بیشییتر از گیاهییان تراریخییت بییود
بهطوری کیه در غلظیتهیای  20و  00درصید بیا گیاهیان
تراریخت اختالف معنیداری مشاهده شد لشکل .)5
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شکل  -1اثر تنش خشکی بر وزن خشک لالف) و وزن تر ل ) .دادهها میانگین  0تکرار  SD ±و حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار
) (P≤0.05براساس آزمون توکی میباشد.

شکل -2اثر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل  aلالف) b ،ل ) ،کلروفیل کل ل ) و کاروتنوئید لد) دادهها میانگین  0تکرار SD ±
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شکل  -0اثر تنش خشکی بر میزان کربوهیدرات محلول در برگ گیاهان تنباکو .دادهها میانگین  0تکرار  SD ±و حروف نامشابه نشاندهنده
اختالف معنیدار ) (P≤0.05براساس آزمون توکی میباشد.

شکل -5اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین در برگ گیاهان تنباکو .دادهها میانگین  0تکرار  SD ±و حروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار
) (P≤0.05براساس آزمون توکی میباشد.

الکتروفورز پروتئين ساقه-برگ گياهان تراريخت و غيرتراريخت

بر اساس شکل  ،5در گیاهان تراریخت الگوی پروتئینی
در تیمار  5و  10درصد نسبت به گیاه بدون تیمار لشیاهد)
در محدوده باند پروتئینی حدود  55کیلو دالتیون افیزایش
تراکم نشان داد ،در حالی که گیاهان غیر تراریخیت الگیوی
نسبتا یکسانی را نشان میدهند .عالوه بیراین در محیدوده

 22کیلو دالتون نییز گیاهیان تراریخیت نسیبت بیه شیاهد
افرایش تراکم باند را نشان مییدهنید .در سیایر تیمارهیای
خشییکی تغییییر قابییل مالحظییهای از نظییر بانیید پروتئینییی
مشاهده نشد.
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الف

شکل  -5الگوی الکتروفورزی پروتئینهای برگ گیاهان تراریختلالف) و غیرتراریختل ) تنباکو در غلظتهای مختلف پلیاتیلنگالیکول

شکل  -0شدت بیان نسبی پروتئین در گیاهان تراریخت لالف) و غیرتراریخت ل ) تنباکو در غلظتهای مختلف پلیاتیلنگالیکول

بحث و نتيجهگيري
بر اساس نتایج این تحقیب وزن تیر و خشیک گیاهیان
تراریخییت و غیرتراریخییت تنبییاکو در غلظییتهییای بییاالی
پلیییاتیییلنگالیکییول کییاهش معنیییداری را در مقایسییه بییا
نمونههای شاهد نشان دادند .در پهوهش های انجام شده بر
روی انییواع گیاهییان رونیید کییاهش وزن تییر و خشییک در
پتانسییلهیای منفیییتیر گییزارش شیده اسییت ] 52و .[05
همچنین کاهش بیوم به دلیل تنش کیمآبیی تقریبیا در
تمام ژنوتیپهای گیاه آفتابگردان مشاهده شده است ][52
که با نتایج این تحقیب که با پیشیرفت تینش خشیکی وزن
کل گیاه کاهش مییابید ،انطبیاق دارد .یکیی از علیتهیای
کاهش وزن تر و خشک در گیاهیان تحیت تینش خشیکی
کاهش فتوسینتز اسیت .در واقیع تینش خشیکی از طرییب
اخییتالل در سییاختار غشییا  ،ایجییاد بییینظمییی در سییاختار

اندامک ها و اختالل در عملکرد روزنه ها باعث کیاهش نیر
فتوسنتز و کاهش رشد گیاه میشود ] .[1تولید گونیههیای
واکنشگر اکسیهن نیز میتواند غیرفعال شدن آنزیمها و ییا
تجزیه پروتئینهای سلولی و کلروپالستی و کیاهش شیدید
میزان کلروفیل و در نهایت کاهش فتوسنتز شود .بیه طیور
کلی ،در شرایط تنش خشکی رشد گیاه به واسطه محیدود
شدن تعدادی از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشییمیایی از
جمله فتوسنتز ،تنف  ،انتقال و جذ ییونهیا ،متابولیسیم
کربوهیدراتها و هورمونها کاهش مییابد ] .[2با توجه به
نتایج مذکور ،میتوان محدودشدن فتوسنتز را از علت هیای
اصلی کاهش رشید و بیه عبیارت دیگیر ،کیاهش وزن تیر و
خشک گیاه در شرایط تنش دانست.

 06دو فصلنامه علمی -پژوهشی خشک بوم جلد  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

در این پهوهش مقیدار کلروفییل و کاروتنوئیید در گیاهیان
تراریخیییت و غیرتراریخیییت در غلظیییتهیییای بیییاالی
پلی اتیلن گالیکول کاهش یافت که این کیاهش در گیاهیان
غیرتراریخت بیشتر بود .علت کاهش کلروفیل و کاروتنوئید
طی تنش خشکی را میتوان این گونه بیان کرد کیه تینش
خشکی از یک طرف منجر به تولید گونههای فعال اکسیهن
میشود که این نیز به نوبه خود باعیث تجزییه و در نتیجیه
کاهش رنگدانهها میشیود .در دورة تینش کلروفییلهیا در
کلروپالست تجزیه شیده و سیاختارهای تیالکوئیید ناپدیید
میشوند ] .[50تنش خشکی همچنین با افزایش برخیی از
تنظیم کننیدههیای رشید نظییر اتییلن و اسییدآبسییزیک،
فعالیت کلروفیالز را تحریک ] [1و باعث تجزیه کلروفییل و
آزاد شدن کلروفیل میشود که در مراحل بعد با بیاز شیدن
حلقه پورفیرینی این محفوالت به صورت فعال بیه واکوئیل
منتقل میشوند ] .[50از طرف دیگر ،تنش خشیکی باعیث
اختالل در سیستمهای آنزیمیی جیارو کننیده گونیههیای
اکسیهن فعال و در نتیجه افزایش پراکسیداسیون غربیهیا
و خسارت به غشای سلولی و تخریب رنگدانههیا مییگیردد
] .[53همچنین میتوان گفت که کاهش کلروفییل کیل در
تنش خشکی به کاهش ظرفیت برای دریافیت نیور داللیت
دارد .تولید گونههای فعال اکسیهن به طیور عمیده توسیط
جذ مازاد انرژی در دستگاه فتوسینتزی اتفیاق مییافتید.
بنابراین ،میتواند به وسیله تجزیه و تخرییب پیگمیانهیای
دریافتکننده نور از تولید بیشتر آنها اجتنا شیود ].[23
کییاهش غلظییت کلروفیییل طییی تیینش خشییکی در گیییاه
 [50] Phragmites australisو logopoide Aeluropus
 ،[5] Paulowniaلوبییییییا ][0
]imperialis،[50
و  [50] Carthamus tinctoriusنیز گیزارش شیده اسیت.
کاهش مقدار رنگیزههای فتوسنتزی تحت تنش خشکی در
برخی پهوهش ها دیگر نیز گزارش شده است کیه بیه طیور
عمده به دلیل تخرییب سیاختمان کلروپالسیت و دسیتگاه
فتوسیینتزی و فتواکسیداسیییون کلروفیییلهییا ،تخریییب
پیشمادههای ساخت کلروفیل و ییا جلیوگیری از بیوسینتز
کلروفیلهای جدید اسیت ] 12و  .[21هرغنید کیاهش ییا
تغییر نکردن مقدار کلروفیل طیی تینش خشیکی در دیگیر
گونهها نیز گزارش شده است که به میدت و شیدت تینش
بستگی دارد ] .[05کاهش میزان کلروفیل و کاروتنوئید در

گیاهان تراریخت نسبت به گیاهان غیرتراریخت کمتیر بیود
که این میتواند بیانگر این باشد که شاید گیاهان تراریخیت
با افزایش میزان پرولین و به کارگیری راهکیارهیای خیاص
توانسییتهانیید بییر تجزیییه کلروفیییل غلبییه کننیید .در واقییع
محلولهای سازگار نقیش مهمیی در جلیوگیری از تخرییب
غشا تیالکوئید در زمان دهیدراته شدن و تنش اسمزی بیه
عهده دارند و از آنجایی که پرولین بیه عنیوان ییک تثبییت
کننده پروتئین نیز عمل میکند ،میتوان پیشنهاد کرد کیه
ممکن است پرولین سبب حفاظیت آنیزیمهیای درگییر در
بیوسنتز پیگمانها در زمان تنش شود .عالوهبراین پیرولین
در حذف گونههای فعال اکسیهن نیز نقش دارد و میتوانید
به عنوان یک آنتیاکسییدان عمیل کیرده و خسیارتهیای
ناشی از افزایش گونههای واکنشگر اکسییهن  1بیه سیسیتم
فتوسنتزی و کلروپالستی را کاهش دهد .همچنین فعالییت
بیشیتر آنییزیمهییای آنتیییاکسیییدانی کاتییاالز 2و آسییکوربات
پراکسیداز 0در گیاهان تراریخت و در نتیجه کاهش مییزان
گونههای فعال و اثرات مخر آنها بر رنگیزهها میتواند از
راهکارهای استفاده شده در این گیاهیان باشید .قابیل ذکیر
است که محتوای باالی کلروفیل و کاروتنوئید با تحمل بیه
تنش همراه بوده است ] 05و .[50
در این مطالعه مشاهده شد که تینش خشیکی موجیب
افزایش قندهای محلیول در گیاهیان تحیت تینش گردیید.
قندهای محلول از اسمولیتهای مهمی هستند که افیزایش
آنها در پاسخ به تنش خشکی گزارش شده است .هرغنید
نتایج ضد و نقیضی در مورد اثر تنش خشکی و شیوری بیر
انباشت قند در گیاهان وجیود دارد .برخیی از پهوهشیگران
ثابت کردهاند که محتوای قند تحت تنش افزایش میییابید
] ،[2برخی دیگر معتقدند که محتوای قند کاهش مییابید
] [25و برخی نیز گزارش کردهاند که محتیوای قنید ثابیت
میماند ] .[51در این آزمایش افیزایش محتیوای قنیدهای
محلول تحیت تینش خشیکی مشیاهده شید کیه بیا نتیایج
بهدست آمده در دیگیر گیاهیان همچیون Lupinus albus
] [50و آفتابگردان تحت تنش شوری مطابقیت دارد ].[55
از دالیلی که میتوان برای افیزایش قنیدهای محلیول ذکیر
کرد ،توقیف رشید گییاه و ییا سیاخت قنیدهای محلیول از
)1- Reactive Oxygen Species (ROS
)2- Catalase (CAT
)3- Ascorbate Peroxidase (APX
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مسیرهای غیر فتوسنتزی و نیز تخریب قنیدهای نیامحلول
است .از آنجا که در گیاهان ،پتانسییل اسیمزی بیه تعیداد
مولکولهای ماده محلول نیز بستگی دارد ،تنظییم اسیمزی
از مسیر تبدیل پلیساکاریدهای نامحلول همچون نشاسیته
و یا فروکتان به قندهای محلیول ماننید سیاکاروز و گلیوکز
صورت می گیرد ] .[20افزون بر ایین ،از مهیمتیرین منیابع
مواد محلیول ،ترکیبیات فتوسینتزی هسیتند کیه بیه طیور
مسییتقیم یییا غیرمسییتقیم از هیییدرولیز ترکیبییاتی ماننیید
فروکتان حاصل میشود .فتوسنتز و رشد گیاه هر دو تحیت
تأثیر تنش خشکی قرار میگیرند اما رشد گیاه بیشتر متأثر
میشیود و بیا توقیف رشید مییزان محفیوالت فتوسینتزی
افزایش مییابد ] .[10بررسی بر روی ژنوتیپهای مقیاوم و
حساس گندم نشان داد که در ژنوتیپ مقاوم در مقایسه بیا
ژنوتیپ حساس بیه خشیکی مقیدار کربوهییدرات محلیول
بیشتری تجمع می یابد که با نتایج ایین پیهوهش مطابقیت
دارد .آنهیییا همچنیییین معتقییید بودنییید کیییه محتیییوای
کربوهیدراتهای محلول را میتوان به عنوان ییک شیاخص
جهت انتخا ژنوتیپهای مقاوم به خشکی به حسا آورد
] .[01در این پهوهش مقدار کربوهییدراتهیای محلیول در
گیاهان تراریخت در مقایسه با گیاهان غیرتراریخت بیشیتر
بود که شاید دلیل آن را اینگونه بتوان عنوان کیرد کیه در
گیاهان تراریخت تنباکو میزان تثبیت  CO2به خاطر بیاالتر
بودن محتوای کلروفیل آنها بیشتر از گیاهان غیرتراریخت
بوده و به همین دلیل انباشت قنیدها در آنهیا نییز بیشیتر
گردیده است .پیشنهاد شیده اسیت کیه کربوهییدرتهیا از
قبیل گلوکز ،فروکتوز ،فروکتیانهیا و نشاسیته در حفاظیت
اسمزی نقش مهمی به عهده دارند .کربوهیدراتهیا عیالوه
بر تطیابب و حفاظیت اسیمزی در ذخییره کیربن و تفیفیه
رادیکالهای آزاد نقش مهمی به عهده دارند ].[55
تغییرات پروتئینها تحت تنش خشکی به طور وسیعی
در گونههای گییاهی زییادی مطالعیه شیده اسیت .در ایین
پهوهش در گیاهان تراریخت تحیت غلظیتهیای مختلیف،
پلی اتیلن گالیکول اختالف معنیداری در مقدار پروتئینهیا
مشاهده نشد اما در گیاهان غیرتراریخت در غلظتهای 20
و  00درصد نسبت بیه نمونیه شیاهد و گیاهیان تراریخیت
کییاهش معنیییداری در مقییدار پییروتئینهییا مشییاهده شیید.
هرغند الگیوی کلیی تغیییرات در مقیدار پیروتئینهیا هیم
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درگیاهان تراریخیت و هیم در گیاهیان غیرتراریخیت ابتیدا
افزایشی و سپ کاهش درغلظتهای باال بیود لشیکل .)5
نتایج مشابه ارقام جو تحت تنش خشکی نیز مشاهده شیده
است که نخست افزایش پیروتئینهیا و سیپ کیاهش آن
گزارش شیده اسیت ] .[02شیاید دلییل کیاهش محتیوای
پروتئین در غلظتهای باالی پلی اتیلن گالیکیول بیه خیاطر
کاهش فتوسنتز و یا تخریب پروتئینهیا باشید .بیا کیاهش
فتوسنتز در اثر تنش خشکی ،مواد مورد نیاز بیرای سیاخت
پروتئینها فیراهم نمییشیود و بنیابراین سیاخت پیروتئین
کاهش یافته و یا حتیی متوقیف مییشیود ] .[10از دالییل
دیگری که میتوان ذکر کیرد ،افیزایش تشیکیل و فعالییت
گونههای فعال در غلظیتهیای بیاالی پلییاتییلنگالیکیول
است .رادیکالهای آزاد باعث بازدارندگی سنتز پروتئینها و
یا منجر به دناتوراسیون آنها میشوند ] .[13هرغنید ایین
اثر ممکن است به کاهش تعداد پلیی زومهیا میرتبط باشید
] .[10افزایش و سیپ کیاهش در پیروتئینهیای محلیول
تحت تنش خشکی با یافتههای پهوهش بر روی جو و سویا
سازگار است ] .[3تنش خشکی ییک افیزایش را در برخیی
پروتئینها و یک کاهش را در برخی دیگر نتیجه مییدهید.
در این پیهوهش ،تغیییرات در مقیدار پیروتئین در گیاهیان
تراریخت در مقایسه با گیاهان غیرتراریخت ناغیز و کم بود
که شاید دلیل آن محتوای بیاالتر پیرولین در ایین گیاهیان
نسبت به گیاهان غیرتراریخیت باشید .یکیی از نقیشهیای
پرولین توانایی آن در تثبیت پیروتئینهیا و حفیظ آنهیا از
اثرات مخر رادیکالهای آزاد ذکیر شیده اسیت ] .[02در
واقع پرولین به عنوان یک غپرون عمیل مییکنید و باعیث
پایداری شکل طبیعی پروتئینهیا مییشیود ] 02و  .[55از
دالیییل دیگییری کییه میییتییوان بییرای کییاهش پییروتئین در
غلظتهای بیاالی پلیی اتییلن گالیکیول بییان کیرد ،القیای
ژنهای کدکننده پروتئازها در طول تینش خشیکی اسیت.
ثابت شده است که تنش خشکی بیان تعداد زیادی از ژنها
را القا میکنید کیه برخیی از آنهیا ژنهیایی هسیتند کیه
پروتئازها را کد میکننید ] .[12پروتئازهیای درون سیلولی
نقش مهمی در تجزیه پروتئینهیای غیرضیروری و آسییب
دیده تحت شرایط تنش را دارند ].[22
در دورة تیینش ،گیاهییان ممکیین اسییت بیییان ژنهییا و
مقادیر پروتئینهای خود را تغییر دهند .به خوبی مشیخص

 07دو فصلنامه علمی -پژوهشی خشک بوم جلد  ،6شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

شده است که پاسیخهیای میوقتی متعیددی در پاسیخ بیه
تیینشهییای محیطییی وجییود دارد .همچنییین الگییوی بیییان
بسیاری از ژنها در پاسخ بیه غنیدین نیوع تینش از قبییل
خشکی ،سرما و شوری مشابه است ] .[25به عنیوان مثیال،
مشخص شده که پروتئینهای دهییدرین و رونوشیتهیای
آنهیا در شییرایط دهیدراسیییون لخشیکی ،دمییای پییایین و
شوری) تجمع یافته و نقش تثبیتکنندگی سلولهیا را بیه
عهده دارند .همچنیین پیروتئینهیای شیوك حرارتیی نییز
زمانی که سلول تحت تنش باشید افیزایش میییابید ].[00
نتایج بررسی الگوی پروتئینها در ایین پیهوهش نشیان داد
که در گیاهان تراریخت شدت بیان  0باند نسبت به نمونیه
کنترل تغییر یافته و  2باند نیز در اثر تنش القا شدهانید .در
گیاهان غیرتراریخت نیز شدت بیان  0باند نسبت به نمونیه
کنترل تغییر یافتیه اسیت .افیزایش بییان در پیروتئینهیا
میتوانید در اثیر افیزایش سیرعت رونویسیی و ییا ترجمیه،
کاهش سرعت و میزان تخریب پروتئینهیای پاسیخگو بیه
تغییرات رخداده و افزایش طیول عمیر آنهیا در پاسیخ بیه
تنشها باشد .کاهش بیان پروتئین نیز مییتوانید ناشیی از
اثرات بازدارندگی تنش خشکی و یا تنش اکسیداتیو ناشیی
از آن بر رونویسی و یا فرآیند ترجمه باشد .تغییرات برخیی
از بانییدهای پروتئینییی در بییرگهییای گیاهییان تراریخییت و
غیرتراریخت نیز ممکن است وابسیته بیه بییان افیزوده ژن
 P5CSدر گیاهان تراریخیت باشید .یعنیی نیه تنهیا تینش
خشکی باعث القای تغییرات در میزان بیان پروتئینها شده
است بلکه افزایش بیان ژن  P5CSتحت تنش خشکی نییز
ممکن است از طریب مکانیسمهای خاص بر بییان ژنهیای
سازنده برخی پروتئینها و ساخت آنها اثر گذاشیته باشید.
در نتیجییه شییدت برخییی بانییدهای پروتئینییی در گیاهییان
تراریخت در مقایسه با گیاهیان غیرتراریخیت تغیییر یافتیه
است .بنابراین ،تفیاوت الگیوی پروتئینیی و اخیتالف بییان
پروتئینها بین گیاهان تراریخت و غیرتراریخت دییده شید.

به هر حال ،تنش خشکی الگیوی پیروتئینهیا را در هیر دو
گروه تغییر داده است .به طور کلی ،تنش خشکی تغییرات
متییابولیکی مییرتبط بییا  Turnoverپییروتئین لتغییییرات در
ساخت ،حفظ سطح برخی پروتئینهیا و ییا تجزییه برخیی
پروتئینهای دیگر) را القا میکند ] .[11در مطالعیهای کیه
بر روی گیاه تنباکو تحت تنش شوری صورت گرفته اسیت
الگییوی  11بانیید در گیاهییان تراریخییت و غیرتراریخییت در
شرایط تنش نسبت به نمونه شاهد تغییر یافته است ].[52
در این پهوهش نییز بییان برخیی پیروتئینهیا در گیاهیان
تراریخت نسبت به گیاهیان غیرتراریخیت افیزایش یافتیه و
برخی پروتئینها نیز در دو گروه الگوی یکسانی داشتهانید.
اییین نتیجییه میییتوانیید بیییانگییر پیچیییدگی اثرگییذاری
پلیییاتیییلنگالیکییول ،و نیییز بیییان افییزوده ژن  P5CSبییر
پروتئینها و تغییر بیان آنها باشد.
با توجه به نتایج ،به نظر می رسد کیه انتقیال ژن P5CS
به گیاهان تنباکو باعث افزایش تحمل به تنش خشیکی در
این گیاهان شده است .در گیاهان تراریخت به دلییل بییان
افیییزوده ژن  P5CSو افیییزایش مقیییدار پیییرولین و نقیییش
آنتیاکسیدانی این آمینواسید ،اثر مخر گونیههیای فعیال
اکسیهن بر رنگیزههیای فتوسینتزی و در نتیجیه فتوسینتز
کمتر است .نبود تغییر در پروتئینهیای گیاهیان تراریخیت
نیز مییتوانید بیه خیاطر محتیوای بیاالی پیرولین و نقیش
حفاظتی آن که حفاظت از پروتئینها و آنزیمها را افیزایش
میدهد ،باشد.
قدرداني
نویسییندگان مقالییه از معاونییت محتییرم پهوهشییی و
تحفیالت تکمیلیی دانشیگاه اصیفهان و قطیب تینشهیای
گیاهی به واسطه حمایت از این پهوهش تشکر میینماینید.

References
[2]. Aghaei, K., Ehsanpour, A. A., & Komatsu,
S. (2008). Proteome Analysis of Potato under
Salt Stress. Journal of Proteome Research, 7,
4858–4868, (in Parsi).
[3]. Allagulova, C. R., Gilamov, F. R.,
Shakirova, F. M., & Vakhitov, V. A. (2003).

& [1]. Abaaszade, P., Sharifi, A., Lebaschi, H.,
Moghadasi, F. (2007). Effect of drought stress
on prolin, soluble sugars, Chlorophyll and
RWC level in Melissa oggicinalis. Iranian
Journal of Medicinal and Aromatic Plants
Researc, 4, 504–513, (in farsi).

03 سمیه زارعی و علی اکبر احسانپور

........)Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin( اثر تنش خشکی بر گیاهان تنباکوي تراریخت

The plant dehydrins: structure and functions.
Biochemistry, 68, 945-951.
[4]. Arnon, D.I. (1949). Copper enzymes in
isolated thloroplasts.Polyphenoloxidase in
Beta vulgans. Plant Physiology, 24, 1-15.
[5]. Astorga, G. I., & Melendez, L.A. (2010).
Salinity effects on protein content, lipid
peroxidation, pigments and proline in
Paulownia imperialis and Paulowina fortune
grown in vitro. Electronic Journal of
Biotechnology, 5, 115.
[6]. Beinsan, C., Camen, D., Sumalan, R., &
Babau, M. (2003). Study concerning salt stress
effect on leaf area dynamics and chlorophyll
content in four bean local landraces from
Banat areas. Faculty of Horticulture, 119, 416419.
[7]. Bensen, R. J., Boyer, J.S., & Mullet, J.E.
(1988). Water deficit-induced changes in
abscisic acid, growth, polyamines, translatable
RNA in soybean hypocotyls. Plant Physiology,
88, 289-294.
[8]. Biamonti, G., & Caceres, J. F. (2009).
Cellular stress and RNA splicing. Trends in
Biochemical Sciences, 34, 146-153.
[9]. Bjorkman, O., & Powles, S.B. (1998).
Inhibition of photosynthetic reactions under
water stress: interaction with light level.
Planta, 161, 490-504.
[10]. Bradford, M.M. (1976). A rapid and
sensitive method for the quantitation of
microgram quantities of protein utilizing the
principle of protein-dye binding. Analytical
Biochemistry, 72, 248-254.
[11]. Bray, E.A. (1997). Plant responses to
water deficit. Trends in Plant Sciences, 2, 4854.
[12]. Bray, E.A. (2002). Classification of
genes differentially expressed during waterdeficit stress in Arabidopsis thaliana: an
analysis using microarray and differential
expression data. Annuals of Botan, 89, 803811.
[13]. Chaves, M.M., Flexas, J., & Pinheiro, C.
(2009). Photosynthesis under drought and salt
stress: regulation mechanisms from whole
plant to cell. Annals of Botany, 103, 551–560.
[14]. Chen, C., & Dickman, M.B. (2005).
Proline suppresses apoptosis in the
fungalpathogen
colletotrichum
trifolii.
Proceeding of the National Academy of
Science USA, 102, 3459-3464.

[15]. Cherian, S., Reddy, M.P., & Ferreira,
R.B. (2006). Transgenic plants with improved
dehydration stress tolerance: Progress and
future Prospects. Biologia Plantarum, 50, 481495.
[16]. Creelman, R.A., Mason, H.G., Bensen,
R.J., Boyer, J.S., & Mullet, J.E. (1990). Water
deficit and abscisic acid causes inhibition of
shoots versus root growth in soybean
seedlings: Analysis of growth, sugar
accumulation and gene expression. Plant
Physiology, 92، 205-214.
[17]. Cruz de Carvalho, M.H., Arcy-Lameta,
A., Roy-Macauley, H., & Gareil, M. (2001).
Aspartic proteinase in leaves of common bean
(Phaseolus vulgaris L.) and cowpea (Vigna
unguiculata L.): enzymatic activity، gene
expression
and
relation
to
drought
susceptibility. FEBS Letters, 492, 242-246.
[18]. Egert, M., & Tevini, M. (2002).
Influence of drought on some physiological
parameters symptomatic for oxidative stress in
leaves of chives (Allium schoenoprasum).
Environmental and Expperimental Botany, 48,
43-49.
[19]. Fales, F.W. (1951). The assimilation and
degradation of carbohydrates by yeast cells.
Journal of Biological Chemistry, 193, 113-124
[20]. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., &
Fujita, D. (2009). Plant drought stress: effects،
mechanisms and management. Agronomy for
Sustainable Development, 29, 185-212.
[21]. Fu, J., & Huang, B. (2001). Involvement
of antioxidants and lipid peroxidation in the
adaptation of two cool-season grasses to
localized drought stress. Environmental
Experimental Botany, 45, 105-114.
[22]. Grudkowska, M., & Zagdañska, B.
(2004). Multifunctional role of plant cysteine
proteinases. Acta Biochimica Polonica, 51,
609-624.
[23]. Gupta, S. C., Sharma, A., Mishra, M.,
Mishra, R., & Chowdhuri, D. K. (2010). Heat
shock proteins in toxicology: how close and
how far? Life Sciences, 86, 377-384.
[24]. Hajheidari, M., Abdollahian-Noghabi,
M., Askari, H., Heidari, M., Sadeghian, S. Y.,
Ober, E. S., & Salekdeh, G. H. (2005).
Proteome analysis of sugar beet leaves under
drought stress. Proteomics, 5, 950-960, (in
farsi).

5931  پاییز و زمستان،2  شماره،6  پژوهشی خشک بوم جلد- دو فصلنامه علمی71
[25]. Hanson, A. D., & Hitz, W. D. (1982).
Metabolic responses of mesophytes to plant
water deficit. Annual Review of Plant
Physiology, 33, 163-203.
[26]. Hendry, G. (1993). Evolutionary origins
and natural functions of fructanc. New
Phytologist, 123, 3-14.
[27]. Herbinger, K., Tausz, M., Wonisch, A.,
Soja, G., Sorger, A., & Grill, D. (2002).
Complex interactive effects of drought and
ozone stress on the antioxidant defence
systems of two wheat cultivars. Plant
Physiology and Biochemistry, 40, 691-696.
[28]. Ingram, J., & Bartels, D. (1996). The
molecular basis of dehydration tolerance in
plants. Annual Review of Plant Physiology and
Plant Molecular Biology, 47, 377-403.
[29]. Jinyo, D., Xiaoyang, C., Wei, L., &
Qiong, G. (2004). Osmoregulation mechanism
of drought stress and genetic engineering
stretegies for improving drought resistance in
plants. Forestry Studies in China, 6, 56-62.
[30]. Kage, H., Kochler, M., & Stutzel, H.
(2004). Root growth and dry matter
partitioning of Cauliflower under drought
stress
conditions:
measurement
and
simulation, European Journal of Agronom, 20,
379-394.
[31]. Kerepesi, I., & Galibra, G. (2000).
Osmotic and salt stress-induced alteration in
soluble carbohydrate content in wheat
seedlings. Crop Science, 44, 482-487.
[32]. Kiyosue, T., Yoshiba, Y., YamagushiShinozalad, K., & Shinozaki, K. (1996). A
nuclear gene encoding mitochondrial proline
dehydrogenase، an enzyme involved in proline
metabolism, is upregulated by proline but
downregulated by dehydration in Arabidopsis.
Plant Cell, 8, 323-1335.
[33]. Kpyoarissis, A., Petropoulou, Y., &
Manetas, Y. (1995). Summer survival of
leaves in a soft-leaved shrub (Phlomis
fruticosa L.) under Mediterranean field
conditions: avoidance of photoinhibitory
damage through decreased chlorophyll
contents. Journal of Experimental Botany, 46,
1825-1831.
[34]. Kraus, T.E., Mckersie, B.D., & Fletcher,
R.A. (1995). Paclobutrazole induced tolerance
of wheat leaves to paraquat may involve
antioxidant enzyme activity. Journal of Plant
Physiology, 145, 570-576.

[35]. Leport, L., Turner, N.C., French, R.J.,
Barr, M.D., Duda, R., Davies, S.L., Tennant,
D., & Siddique, K.H.M. (1999). Physiological
responses of chickpea genotypes to terminal
drought in a Mediterranean type environment.
European Journal of Agronomy, 11, 279-291.
[36]. Lindquist, S., & Crig, E.A. (1998). The
heat-shock proteins. Annual Review of
Genetics, 22, 631-677.
[37]. Matysik, J., Alia, B.B., & Mohanty, P.
(2002). Molecular mechanisms of quenching
of reactive oxygen species by proline under
stress in plants. Current Science, 82, 525-532.
[38]. Mishra, S., & Dubey, R.S. (2006).
Inhibition of ribonuclease and protease
activities in arsenic exposed rice seedlings:
role of proline as enzyme protectant. Journal
of Plant Physiology, 163, 927-936.
[39]. Mohammadkhani, N., & Heidari, R.
(2008). Effect of drought stress on soluble
proteins in two maize varieties. Turkish
Journal of Biology, 32, 23-30, (in farsi).
[40]. Mohsenzade, S., Malboobi, M. A.,
Razavi, K., & Farrahi Aschtiani, S. (2006).
Physiological and molecular responses of
Aeluropus lagopoides (poaceas) to water
deficit. Environmental and Experimental
Botany, 56, 374-322, (in farsi).
[41]. Morgan, J. M. (1992). Osmotic
components and properties associated with
genotypic differences in osmoregulation in
wheat. Australian Journal of Plant Physiology,
19, 67-76.
[42]. Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A
revised medium for rapid growth and
bioassays with tobacco tissue cultures.
Physiologia Plantarum, 15, 473-497.
[43]. Pagter, M., Bragato, C., & Brix, H.
(2005). Tolerance and physiological responses
of phragmites australis to water deﬁcit.
Aquatic Botany, 81, 285-299.
[44]. Paul, M., & Hasegava, A. (1996). Plant
cellular and molecular responses to high
salinity. Plant Physiology and Plant Molecular
Biology, 51, 463- 499.
[45]. Penna, S. (2003). Building stress
tolerance drought over-producing trehalose in
transgenic plants. Trends in Plant Science, 8,
355-357.
[46]. Pinheiro, C., Chaves, M. M., & Ricardo,
C. P. (2001). Alterations in carbon and
nitrogen metabolisminduced by water deﬁcit

75 سمیه زارعی و علی اکبر احسانپور

........)Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin( اثر تنش خشکی بر گیاهان تنباکوي تراریخت

in the stems and leaves of Lupinus albus L.
Journal of Experimental Botany, 52, 10631070.
[47]. Rahdari, P., & Hoseini, S.A. (2012).
Drought Stress: A Review. International
journal of Agronomy and Plant Production, 3,
443-446.
[48].
Ranganayakulu,
G.S.,
Veeranagamallaiah, G., & Sudhakar, C.
(2013). Effect of salt stress on osmolyte
accumulation in two groundnut cultivars
(Arachis hypogaea L.) with contrasting salt
tolerance. African Journal of Plant Science, 7,
586-592.
[49]. Rayaptai, P.J., & Stewart, C.R. (1991).
Solubilization of proline dehydrogenase from
maize (Zea mays L.) mitochondria. Plant
Physiology, 95, 787-791.
[50]. Razavizade, R., Ehsanpour, A.A., Ahsan,
A., & Komatsu, S. (2009). Proteome analysis
of tobacco leaves under salt stress. Peptides,
30, 1651-1659, (in farsi).
[51]. Razavizadeh, R., (2009) Effect of P5CS
expression on some physiological and
proteomics of transgenic tobacco (Nicotiana
tabacum L. cv. Wisconsin) under in vitro salt
stress. PhD Thesis, University of Isfahann
[52]. Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., &
Vivekanandan, M. (2004). Drought-induced
responses of photosynthesis and antioxidant
metabolism in higher plants. Journal of Plant
Physiology, 161, 1189-1202.
[53]. Sairam, R.K. (1994). Effect of moisture
stress on physiological activities of two
contrasting wheat genotypes. Indian Journal of
Experimental Biology, 32, 594-597.
[54]. Sairam, R. K., Deshmukh, P.S., & Saxna,
D.C. (1998). Role of antioxidant systems in
Wheat genotype tolerance to water stress.
Biologia Plantrum, 41, 387-394.
[55]. Santos, C. (2004). Regulation of
chlorophyll biosynthesis and degradation by
salt stress in sunflower leaves. Scientia
Horticulturae, 103, 93-99.
[56]. Sato, Y., Kawabuchi, S., Irimoto, Y., &
Miyawaki, O. (2004). Effect of water activity

and solvent-ordering on intermolecular
interaction of high-methoxyl pectins in various
sugar solutions. Food Hydrocolloids, 18, 527534.
[57]. Siddiqi, E.H., Ashraf, M., Hussain, M., &
Jamil, A. (2009). Assessment of intercultivar
variation for salt tolerance in safflower
(Carthamustinctorius L.) using gas exchange
characteristics as selection criteria. Pakistan
Journal of Botany, 41, 2251-2259.
[58]. Siripornadulsil, S., Traina, S., Verma,
P.D.S., & Sayre, R.T. (2002). Molecular
mechanism of proline mediated tolerance to
toxic heavy metals in transgenic microalgae.
Plant Cell, 14, 2837-2847.
[59]. Tahir, M.H.N., & Mehdi, S.S. (2001).
Evaluation of open pollinated sunflower
(Helianthus annuus L.) populations under
water stress and normal conditions.
International Journal of Agriculture and
Biology, 3, 236-238.
[60]. Tayebi, A., Afshari, H., Farahvash, F.,
Sinki, M.J., & Nezarat, S. (2012). Effect of
drought stress and different planting dates on
safflower yield and its components in Tabriz
region'. Iranian Journal of Plant Physiology,
2, 445–453, (in farsi).
[61]. Williams، J.H.H.، William، S.A.L.،
Pollock، C.J., & Farrar، G.F. (1992).
Regulation of leaf metabolism by sucrose.
Plant Physiology, 39، 443-446.
[62]. Yamada, M., Morishita, H., Urano, K.,
Shiozaki, N., Yamagushi-Shinozaki, K.,
Shinozaki, K., & Yoshiba, Y. (2005). Effects
of free proline accumulation in petunias under
drought stress. Journal of Experimental
Botany, 56, 1975-1981.
[63]. Yamchi, A., Rastgar Jazzii, F., Ghobadi,
C., Mousavi, A., & Karkhanehee, A.A. (2005).
Increasing of tolerance to osmotic stresses in
tobacco Nicotiana tabacum cv. Xanti through
overexpression of p5cs gene. Journal of Scince
and Tecnologyof Agriculture and Natural
Resources, 8, 40-49, (in Farsi).

Arid Biome Scientific and Research Journal

Vol. 6 No. 2 2016

Effect of drought stress on transgenic tobacco (Nicotinia tabacum L. cv. Wisconsin)
plants containing P5CS gene under in vitro culture
1-S. Zarei, MSc Student of Plant Physiology, Department of Biology, University of Isfahan
2-A.A. Ehsanpour, Professor Department of Biology, University of Isfahan
ehsanpou@sci.ui.ac.ir
Received: 14 Jan 2016
Accepted: 25 Aug 2016

Abstract
In this study، to evaluate the effects of drought stress on transgenic tobacco (Nicotinia tabacum
L. cv. Wisconsin) containing P5CS gene and non transgenic plants under in vitro culture, these
plants were grown on MS media containing 0، 5، 10، 20 and 30% PEG for 28 days. To select the
drought tolerant and sensitive plants and also the mechanisms of drought tolerance in transgenic
tobacco plants parameters such as wet and dry weight and photosynthetic pigments content
(chlorophyll a، b، total chlorophyll and carotenoid), soluble sugars and total soluble protein content
were measured 28 days after PEG treatment. Results indicated that reduction of wet and dry weights
and photosynthetic pigments content in transgenic plants were lower than the non transgenic plants.
Soluble carbohydrates in both plants in 10 and 20% concentrations, significantly increased. Total
soluble protein content were decreased in non transgenic plants in 30% PEG, and remained
unchanged in transgenic plants. SDS-PAGE results in leaves showed different protein patterns
between transgenic and non transgenic plants and also between treated and non treated plants for
example, protein bands about 35 and 45 KD, Proline as a key osmoregulating solute in plants play
an overriding role in osmotic pressure adjustment of the cell under water stress condition. Thus
transgenic plants containing P5CS gene might be resistant against drought stress.
Keywords: Drought stress; Tobacco; P5CS; Soluble carbohydrate; Protein; SDS-PAGE.

