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چکیده
هدف :در اين پژوهش اثر سمیت کلريد آلومینیوم ( )AlCl3بر القا آپوپتوزيس درسوسپانسیون سلولی دو رقم برنج ( )Oryza sativaخزرر
و طارم مورد بررسی قرار گرفت.
مووداد ر رر هووا :در ايززن ملال ززو سززلو های سوسپانسززیون سززلولی از دو رقززم خززرر و طززارم بززو مززد  2هفتززو در مطززی

MS

) )Murashig and Skoogمايع کشت داده شدند .سپس سلو های دو رقم با غلظتهای مختلف ( 01 ،21 ،1و  231میکروموالر) کلريزد
آلومینیوم بو مد  65ساعت تیمار شدند .تغییرا بیوشیمیايی آپوپتوزيس  DNAسلو ها توس الکتروفورز ژ و تست تانز و تغییزرا
ريخت شناسی آپوپتوزيس سلو ها با رنگ آمیری هوخست و پروپیديوم يديد مورد ملال و قرار گرفت.
نتایج :نتايج حاص از الکتروفورز ژ و تست تان  ،آسیب  DNAو ايجاد قل زا  201تزا  311جفزت بزازی را در دو رقزم نشزان دادنزد.
همچنین نتايج حاص از رنگ آمیری هوخست و پروپیديوم يديد تغییرا ريختشناسی سلو ها شام متراکم شدن هستوها ،تخريب غشا
و چروکیدگی سیتوپالسم را با افرايش غلظت بوويژه تطت غلظت  231میکروموالر و در رقم طارم نشان دادند.
نتیجه گیری :سمیت  AlCl3باعث تخريب  DNAو تغییرا ريختشناسی سلو ها در دو رقم برنج بوويژه رقم طزارم پزس از  65سزاعت
تیمار و با افرايش غلظت شد.
راژگان کلیدی :آپوپتوزيس ،آلومینیوم ،برنج ( ،)Oryza sativaسمیت ،کشت سلولی
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مقدمه
آلومینیوم سومین عنصر فراوان ب زد از اکسزیژن و سزیلیس کزو
بیش از  0درصد سلح زمین را اشغا میکند ( .)2آلومینیزوم در
خاک ،آبها و زنجیره غذايی وجود داشتو کو باعث ايجاد بیماری
در انسان و همچنین کاهش مطصوال کشاورزی میشود .منزابع
آلومینیززوم شززام م ززادن ،کارخانززوهای ذوب فلززرا حززاوی
هیدروکسید آلومینیزوم  ،ظزرو آشزپرخانو ،وسزاي آرايشزی و

اعظم نعمت اللهی ر همکاران

بنابراين تطم گیاهان بزو آلومینیزوم ممکزن اسزت وابسزتو بزو
ف الیت سیستم آنتی اکسیدانی گیاه باشد ( ROS .)26-23هزای
(گونوهای ف ا اکسیژن) تولید شده در اثر سمیت آلومینیوم بزو
مولکو های بیولوژيکی از جملو  ،DNA ،RNAپروتئین و لیپید
بوواسلو پراکسیداسزیون لیپیزد آسزیب میرسزاند (ROS .)31

تولیدی در نهايت میتواند باعث القزا مزرگ برنامزو ريزری شزده
سلو و يا آپوپتوزيس در گیاهان شود (.)32

پرشکی ( 3و  )2و بارانهای اسیدی میباشزد ( .)2در خاکهزای

برنج در تمام قارهها رشد میکند .اينگونو گیاهی عالوه بر اينکو

اسیدی آلومینیوم ،باعث مهار تقسیم و طويز شزدن سزلو های

يک گیاه مد برای ملال زا مولکزولی میباشزد دارای اهمیزت

راس ريشو شده کو در نهايزت باعزث کزاهش جزذب آب و مزواد

اقتصادی و اجتماعی فزراوان نیزر میباشزد ( 33و  .)32بنزابراين

غذايی میشود ( 6و  .)5ايزن عنصزر میتوانزد بزو مکانهزايی در

بررسی آپوپتوزيس ناشی از تنشهای مطیلی با هد بزودسزت

سلو از جملو ديواره سلولی ،غشا پالسزمايی ،اسزکلت سزلولی و

آوردن دانش بیشتر در مزورد مکانیسزمهای تطمز بزو اهمیزت

هستوها متص شده و در نتیجو باعزث ايجزاد اثراتزی گزردد کزو

اقتصادی و اجتماعی اينگونو گیاهی کمک میکند .با توجزو بزو

نشززان دهنززده سززمیت آلومینیززوم میباشززد ( .)5-0آلومینیززوم

اينکو تاکنون اثر سمی آلومینیوم بزر ويژگیهزای بیوشزیمیايی و

همچنین بر روی مکانیسمهای کنترلی سزازماندهی میکروتوبزو

ريخت شناسی سوسپانسیون سلولی برنج بررسزی نشزده در ايزن

اسکلت سلولی ،پلیمريراسیون توبزولین تییزر و همچنزین باعزث

تطقیق ويژگیهای بیوشیمیايی از جملزو طزر نردبزانی ،DNA

بینظمی در حرکا کروموزوم بزوواسزلو رشزتوهای میتزوزی و

آشززکار سززازی انتهززای  DNA 2/OHآسززیب ديززده در طززی

تاخیر در سر همبندی میکروتوبو ها در طی میتوز میشود (.)3

آپوپتوزيس و ويژگیهای ريخت شناسزی ماننزد تزراکم هسزتو و

مرگ برناموريری شده سزلو ( Programmed Cell Death or

 )PCDو يا آپوپتوزيس روندی است کو باعث حذ و يزا آسزیب

تخريززب غشززا روی سززلو های رشززد يافتززو در مطززی حززاوی
آلومینیوم بررسی شد.

بززو سززلو های مضززر در چرخززو زنززدگی موجززودا پززر سززلولی
میگردد .مرگ برنامو ريری شده سزلو  ،نقزش مهمزی در طزی

مواد و روشها

چرخو تکاملی و ريختزايی موجودا از طريق حذ سزلو های

اين ملال و تجربی بر روی سوسپانسزیون سزلولی دو رقزم بزرنج

ناخواستو و يا اضافی ايفا میکند .در سزلو های جزانوری مزرگ

( )Oryza sativaخززرر و طززارم رشززد يافتززو در مطززی کشززت

برناموريری شده سلو با يکسزری ويژگیهزای ريخزتشناسزی

 (MS) Murashig and Skoogمايع حاوی  3/6میلی گرم بزر

همززراه میباشززد ( )3از جملززو ايززن ويژگیهززا تززراکم هسززتو و

لیتززر  )2,4Dichloro phenoxyacetic acid( 2,4,Dانجززام

سیتوپالسم ،قل و قل و شدن  DNAهسزتوای ( طزر نردبزانی

گرديد ( .)32مطی کشت  MSهر  6روز با مطی کشت جديزد

 ،)DNAايجاد برآمزدگیهايی در سزلح سزلو و ظهزور اجسزام

ت ويض شزد .پزس از  26روز ،سوسپانسزیون سزلولی در شزراي

آپوپتیک میباشد .در سلو های گیزاهی مشزابو جزانوران مزرگ

استري بو لولو فالکونهای  61میلیلیتزری منتقز و سزانتريفوژ

برناموريری شده سلو نقش ويژهای در رشد و تکام موجودا ،

گرديززد .مطلززو غززذايی قخلززی خززارل و مطلززو جديززد حززاوی

پاسخ گیاه علیو عوامز بیمزاریزا ( ،)21اسزترسهای زيسزتی و

غلظتهززای مختلززف ( 01 ،21 ،1و  231میکرومززوالر) کلريززد

غیرزيستی مانند ازن ،اشز و مزاورا بزنفش و يزکسزری از مزواد

آلومینیوم ( )pH=2/3اضافو گرديد.

شیمیايی سمی از جملو فلرا سزنیین ايفزا میکنزد (.)22-22
خانوادهای از آنريمهای پروتئاز بو نام کاسزپازها نقزش مهمزی در
ايجاد ويژگیهای مرگ برناموريزری شزده سزلو ايفزا میکننزد
( .)22مطققان بیان کردند کزو بخشزی از سزمیت آلومینیزوم بزو
دلی استرس اکسیداتیو ايجاد شزده توسز ايزن يزون میباشزد

2

استخراج  DNAر الکتررفدرز ژل :لولزو فالکونهزای مطتزوی
سوسپانسیون سلولی در دور  2311gبو مد  6دقیقو سانتريفوژ
شدند و سپس رسوب سلولی حاصز بزرای اسزتخرال  DNAبزر
طخق روش  )36( Doyl and Doylمورد اسزتفاده قزرار گرفزت.
بززافر اسززتخراجی  DNAشززام  211 Tris-HClمیلززیمززوالر،
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 31 Na2EDTAمیلیموالر Ethylene Diamine Tetraacetic

( ) OLYMPUS, DP71, Japanمشاهده شدند .همچنین برای

) 2/2 NaCl ،)pH=0( (Na2 Acidمیلزززیمزززوالر و 3 CTAB

تماير سلو های مرده از زنده ( )35بو  61میکرولیتر از نمونوها 0

درصد ( )Cetyl Trimethyl Ammonium Bromideبود .پزس

میکرولیتززر رنززگ فلورسززنت  /12µg/ml PIدر شززراي تززاريکی

از اضافو کردن حجم مساوی از کلروفرم/ايروآمی الک ( )32:2بو

اضززافو و پززس  31ثانیززو ايززن سززلو ها نیززر جداگانززو توسزز

رسوب موجود ،اتانو  01درصد اضافو و سپس مطلو رويی دور

میکروسزکوپ ( ) OLYMPUS, DP71, Japanعکزسبزرداری

ريختو شده و پس از آن  DNAدر دمای اتاق خشک و در نهايت

شدند.

 61میکرولیتر بزافر  TEبزو رسزوب اضزافو گرديزد .در نهايزت 3
میکروگرم  DNAبرای انجزام الکتروفزورز ژ  2/0درصزد مزورد

نتایج

استفاده قرار گرفت .ژ توسز اتیزديم برومايزد رنزگ آمیزری و

بررسی تغییرات بیدشیمیایی آپدپتدزیس

سپس با ولتاژ  06ولزت و مزد زمزان  26دقیقزو الکتروفزورز و
سززپس توس ز دسززتیاه  Gel documentationعکززسبززرداری
گرديد.

در ايززن بررسززی بززودنخززا القززای آپوتززوزيس و ف ززا شززدن
نوکلئازها DNA ،بو قل ا  201تزا  311جفزت بزازی شکسزتو
شده بوطوریکو  DNAسزلو های تیمزار يافتزو بزا غلظتهزای

تست تانل :بومنظور آشکار سازی انتهای  DNA 2/OHآسزیب

 01،21و  231میکروموالر بزر روی ژ الکتروفزورز ايجزاد طزر

ديده از تست تان استفاده گرديد .برای انجزام ايزن تسزت ابتزدا

نردبانی کردند (شک .)2

سلو ها با پارافرمالدهید  2درصد فیکس گرديدنزد .سزپس يزک
قلره از سوسپانسیون سزلولی روی الم ريختزو و بزومزد چنزد
قرار گرفزت .از کیزت تانز (TdT-

دقیقو در م رض دمای مطی

)In situ ( mediated deoxy-uracil nick end labeling

 )Apoptosis Detection. Takara, Japan Kitبززومنظززور
آشکارسازی  DNAقل و قل و شده بوواسلو برچسب دار کردن
انتهای  2/OHرشتو  DNAشکستو شده استفاده شد .اساس اين
روش اتصززززززا TdT

deoxynucleotidyl

(terminal

) transferaseبززو انتهززای  2/OHرشززتو  DNAشکسززتو شززده
میباشد .برچسب دار شدن انتهای شکسزتو  DNAدر تزاريکی و
دمای  20درجو سانتیگراد و طخق دستورال م کیت تان انجزام

bp011
bp011

گرديد .در آخر بومنظور افتراق سلو های مرده از زنده ،سزلو ها
با  )3,3'-diaminobenzidine( DABو سخر متی رنگ آمیزری
و پس از شستشو با آب مقلر ،سلو ها توس میکروسکوپ نوری
مشاهده و عکسبرداری شدند.
رنگ آمیزی هدخست ر پررپیدیدم یدیود  :)PIبزومنظزور
بررسی تغییرا مورفولوژيکی هسزتو در طزی تزنش آلومینیزوم،
سلو های حاصلو از سوسپانسیون پس از سانتريفوژ و شستشو با
بافر  (Phosphat buffer salin) PBSبا هوخسزت )(Hochest

شک  DNA ladder :2در سوسپانسیون سلولی برنج پس از  65ساعت
تیمزززززار بزززززا غلظتهزززززای مختلزززززف کلريزززززد آلومنیزززززوم.
 :Mمارکر :Lane2،شاهدLane ،هزای  2 ،3و  2مربزو بزو رقزم طزارم
بززوترتیززب تطززت تیمززار بززا غلظتهززای  01 ،21و  231میکرومززوالر و
Laneهای  5 ،6و  0مربو بزو رقزم خزرر بزو ترتیزب تطزت تیمزار بزا
غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر( .ايجاد طر نردبانی در دو رقزم
و بويژه طارم تطت غلظت  231میکرومزوالر .) Lane4رنزگ آمیزری ژ
 2/0درصد آگارز توس اتیديم برومايد.

و (Propidium Iodide) PIرنگ آمیری شدند211 .میکرولیتزر
از سزلو های مطزی کشزت بزا  61میکرولیتزر رنزگ هوخسزت

از تست تانز نیزر بزرای مشزخو نمزودن آپوپتزوزيس اسزتفاده

 /6 ml µgبو مد  3دقیقو در تزاريکی انکوبزو و پزس از آن

گرديد .در اين روش  DNAسلو های تیمار يافتو با غلظتهزای

سززلو های سوسپانسززیون در زيززر میکروسززکوپ فلورسززنس

 01 ،21و  231میکروموالر کلريد آلومینیوم نشاندار شزده و در
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نتیجو هستو سلو های آسیب ديده بزو رنزگ قهزوهای مشزاهده

حاص از الکتروفورز ژ و تسزت تانز در سوسپانسزیون سزلولی

شدند کو مويزد تانز میخزت و در نتیجزو آپوپتزوزيس میباشزد.

نشززان داد کززو غلظتهززای  01 ،21و بززوويززژه غلظززت 231

نشاندار نشدن سلو ها ناشی از آسیب نديدن  DNAو در نتیجو

میکروموالر  AlCl3در هر دو رقم خرر و بويژه رقزم طزارم باعزث

عززدم وقززوو آپوپتززوزيس در آنهززا میباشززد و در نتیجززو هسززتو

القا آپوپتوزيس پس از  65ساعت تیمار گرديدند کزو ايزن نتزايج

سلو های شاهد بو رنگ سخر مشاهده گرديدند (شک  .)3نتزايج

نشان دهنده حساستر بودن رقم طارم با افرايش غلظت میباشد.

(شاهد)

(غلظت  21میکروموالر)

(غلظت  01میکروموالر)

(غلظت  231میکروموالر)
شک  :3نتايج تست تان در سوسپانسیون سلولی ارقام طارم و خرر )a .سلو شاهد d ،b -و  )fمربو بو رقزم خزرر تطزت تیمزار  65سزاعتو بزا کلريزد
آلومینیوم بوترتیب با غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر–  e ،cو  )gمربو بو رقم طارم تطزت تیمزار  65سزاعتو بزا کلريزد آلومینیزوم بزوترتیزب بزا
غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر (بررگنمايی × .)211هستو سلو های شاهد بو رنگ سخر (تان منفی) و هسزتو سزلو هزای آپوپتوتیزک بزو رنزگ
قهوهای (تان میخت) قاب مشاهده است.
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بررسی تغییرات ریخت شناسی آپدپتدزیس
تغییرا ريخزت شناسزی سزلو ها پزس از  65سزاعت تیمزار بزا
غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر  AlCl3با رنگ فلورسزنت
هوخست شام  :متراکم شدن و تغییر شک هستو در مقايسو بزا
شاهد بود .بوطوریکو سلو شاهد دارای هسزتو کزروی و واضزح

اعظم نعمت اللهی ر همکاران

میباشد (شک  .)2aدر حالیکو هستو سلو های تیمار يافتزو بزا
غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر دچار تراکم و تغییر شک
شززدند (شززک

 .)2b-gسززلو های تیمززار يافتززو بززا غلظززت231

میکروموالر حداکیر فشردگی و تغییر شک را نسزخت بزو شزاهد
بوويژه در رقم طارم نشان دادند (شک .(2 g

(شاهد)

(غلظت  21میکروموالر)

(غلظت  01میکروموالر)

(غلظت  231میکروموالر)
شک  :2رنگ آمیری هوخست در سوسپانسیون سلولی  )aسلو شاهد d ،bو  )fمربو بو رقم خرر  e ،cو  )gمربو بو رقم طارم پس از  65ساعت
تیمار با کلريد آلومنیوم( .بررگنمايی × .)21هستو نمونو شاهد سالم و گرد و کروی میباشد ( .)aسلو های تیمار يافتو دچار آسیب شدهاند کو هستوها
متراکم و تغییر شک دادهاند .حداکیر متراکم شدن و تغییر شک تطت غلظت  231میکروموالر رقم طارم مشاهده گرديد (.)g
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رنگ آمیری سلو های تیمار يافتو با غلظتهزای  01 ،21و 231

غلظتهای  01 ،21و  231میکروموالر) اجازه ورود  PIرا بودرون

میکروموالر توس رنگ پروپیديم يديزد افزرايش تخريزب غشزا و

سلو های خود داده و در نتیجو هستو سزلو های آسزیب ديزده

مرگ سلو ها در مقايسو با شاهد را نشان داد .سلو های شزاهد

بورنگ قرمر مشاهده شدند ( شک  .)2b-gهمانطزور کزو شزک

دارای غشا پالسمايی سالم بوده و بو رنگ فلورسنت  PIغیر قاب

نشززان مززیدهززد سززلو های تیمززار يافتززو بززا غلظززت 231

نفوذ بوده و در نتیجو رنگ فلورسنت  PIنمیتوانزد وارد سزلو ها

میکروموالررقم طارم بیشتر دچار آسیب شدهاند (شک .)2 g

شود (شک  )2aولزی سزلو های آسزیب ديزده (تیمزار يافتزو بزا

(شاهد)

(غلظت  21میکروموالر)

(غلظت  01میکروموالر)

(غلظت  231میکروموالر)
شک  :2رنگ آمیری همرمان هوخست و پروپیديم يديد در سوسپانسیون سلولی  )aسلو شاهد  d ،b -و  )fمربو بو رقم خرر  e ،c -و  )gمربو بو
رقم طارم پس از  65ساعت تیمار با کلريد آلومنیوم( .بررگنمايی × .)21سلو های شاهد دارای غشا پالسمايی سالم بوده و بو رنگ فلورسنت  PIغیرقاب
نفوذ بوده و در نتیجو رنگ فلورسنت  PIنمیتواند وارد سلو ها شود ( .)aولی سلو های آسیب ديده اجازه ورود  PIرا بو درون سلو های خود داده و در
نتیجو سلو های آسیب ديده بو رنگ قرمر مشاهده شدند (.)b-g
6
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بحث

يکپارچیی غشا را از بین برده و منجر بو افرايش نفوذپذيری غشا

مسمومیت ناشی از آلومینیوم عام اصلی مطدود کننزده تولیزد

پالسززمايی میشززود ( )25و در نتیجززو سززلو هايی کززو غشززا

مطصو در خاکهای اسزیدی از جملزو شالیرارهاسزت ( .)26از

پالسمايی خود را از دست دادهاند اجزازه ورود رنزگ  PIرا داده و

آنجا کو مقاومت ارقزام مختلزف گیاهزان نسزخت بزو مسزمومیت

در نتیجو هستو سزلو های مزرده بزو رنزگ قرمزر در حزالی کزو

آلومینیوم متفاو است ( )3لذا در اين تطقیق از دو رقم طزارم و

سلو های سالم بو رنگ آبی میباشد.

خرر برای مقايسزو پاسزخ آنهزا در کشزت سزلولی اسزتفاده شزد.
سیسززتمهای سززاده کشززت سززلولی تطززت تنشهززای زيسززتی و

نتیجه گیری

غیرزيستی بوطور گسترده برای فهم مکانیسمهای بیولزوژيکی در

بر طخق نتايج بودست آمده از اين تطقیق میتوان بیان نمود کو

گیاهززان مززورد اسززتفاده قززرار میگیرنززد ( 30و  .)30در گیاهززان

غلظتهای مختلف آلومینیوم و بوويزژه غلظزت 231میکرومزوالر

آپوپتوزيس فرآيندی فیريولوژيکی و طخی ی است کو با يکسری

باعث القای آپوپتوزيس و در نتیجو ايجاد تغییرا بیوشزیمیايی و

ويژگیهززای بیوشززیمیايی و ريخززت شناسززی همززراه میباشززد.

ريخت شناسی در سوسپانسیون سلولی دو رقم برنج و بوويژه رقم

مشخوترين ويژگیهای مرگ برنامو ريری شده سزلو  :کزاهش

طارم گرديدکو اين نتايج نشان دهنده حساستر بودن رقم طزارم

حجم سیتوپالسم ،تراکم هستو و قل زو قل زو شزدن  DNAبزو

میباشد .با توجزو بزو اهمیزت ايزن موضزوو پیشزنهاد میگزردد

قل زا  201تززا  311جفزت بززازی میباشزد ( .)33-22در ايززن

ملال ا بیشتری برای بررسی اثرا مختلزف ايزن يزون صزور

بررسززی پززس از تیمززار سززلو ها بززا غلظتهززای  01 ،21و 231

پذيرد.

میکروموالر کلريد آلومینیوم تغییرا بیوشیمايی شزام تخريزب
 DNAو تغییرا ريختشناسی از قخیز تغییزر شزک و تزراکم

تشکر و قدردانی

هستو ،چروکیدگی سیتوپالسم و همچنین افرايش ت داد سلوهای

نويسندگان مقالو از حزوزه م اونزت مطتزرم پژوهشزی و فنزاوری

مرده پس از  65ساعت تیمار مشاهده شد .در واقع نتزايج نشزان
دادند کو تغییرا بیوشیمیايی و ريخت شناسزی آپوپتزوزيس در

دانشیاه اراک کو حمايت مالی و اجرايی اين تطقیق را بزو عهزده
داشتند صمیمانو تشکر و قدردانی مینمايند.

سلو های رقم طارم و تطت غلظت  231میکروموالر حداکیر بود.
نتايج مشابو از مرگ برنامو ريری شزده سزلو در سوسپانسزیون
سلولی گوجو فرنیی در اثزر تیمزار بزا غلظزت  211میکرومزوالر
آلومینیززززوم ( )23و همچنززززین در سوسپانسززززیون سززززلولی
 Thellungiella halophileتطت تیمار  211میلی موالر شوری
( ) 22مشاهده شد .ملال ا نشان داده کو آلومینیوم باعث تغییر
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Abstract
Aim: In this study the effect of AlCl3 toxicity on apoptosis in cells suspension of two rice cultivars
Khazar, Tarom were investigated.
Material and Methods: In present research cells suspension of two rice cultivars (Khazar and Tarom)
grew up in liquid Murashig and Skoog medium within a period of 3 weeks. Then cells were treated
with different concentrations (0, 40, 80 and 120 µmol L-1) of AlCl3 for 56 hours. Biochemical changes
of DNA by gel electrophoresis and TUNEL test and morphological changes by Hoechst and
propidium iodide (PI) staining were investigated.
Results: Results of gel electrophoresis and TUNEL test showed DNA damage in these cultivars.
Results of Hoechst and PI dying also showed morphological changes such as: condensation of
nucleus, membrane damage and shrinkage of cytoplasm.
Conclusion: AlCl3 induced nuclear DNA damage and also morphological change in two cultivars of
rice especially Tarom by increasing concentration after 56 hours of treats.
Keywords: Apoptosis, Aluminium, Cell Culture, Rice (Oryza sativa), Toxicity

Journal of Cell & Tissue, Spring 2014, 5(1)

122

