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 وDNA بررسی اثر تنشهای محیط فضا بر آسیب
سازوکارهای پاسخ به تنش در گیاهان
میکروگراویتی و تشعشعا كیهانی از تنشهای محیط فضا هستند كه میتوانند سبب آسیب
 تشعشعا مستقیماً از طریق فعل و انفعال ذرا باردار با. در موجودا زنده شوندDNA
 سلول آسیبDNA  و یا بطور غیر مستقیم با تولید رادیکالهای آزاد بهDNA ملکول
 فعالشدن، تشعشعا میتواند سبب تغییر تركیبا دیوارة سلولی، بهعالوه.میرسانند
 گرچه گیاهان.آنزیمهای جاروبكنندة رادیکالهای آزاد و تجمع تركیبا آنتیاكسیدان شود
 شرایط فضا به،دارای سازوكارهای تکامل یافتهای برای مقابله با چنین آسیبهایی هستند
 آسیبهای. نقش داشته باشدDNA ویژه میکروگراویتی میتواند در اصالح و تعمیر آسیب
 ایجاد كروموزومهای غیر نرمال و،DNA  میتواند سبب شکسته شدن دو رشتهDNA شدید
 تأثیر، در این پژوهش.تشکیل میکروهستکها شده و خطر مرگ سلولی را افزایش دهد
 و سازوكارهای پاسخی در شرایط پرتاب و یاDNA تنشهای محیط فضایی بر آسیب
.شبیهسازی شده بررسی خواهد شد
 آنزیم های آنتی،فنلی
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Effect of Space Environmental Stresses on
DNA Damage and Stress Response
Mechanisms in Plants
Microgravity and cosmic radiation are the space environmental stresses
which can cause DNA damage in living organisms. Radiations injuries the
cell DNA directly through the interaction of charged particles with DNA
molecules or indirectly by the production of free radicals. In addition,
radiation can alter cell wall composition, activate free radical scavenging
enzymes, and accumulate antioxidant compounds. Although plants have
evolved some mechanisms to deal with the damages, space conditions,
especially microgravity can play a role in repairing DNA damage. More
DNA damages can induce double strand breaks of DNA, chromosome
abnormality, micro-nuclei formation, and increase the risk of cell death.
In this study, the effect of space environmental stresses on DNA damage
and response mechanisms will be investigated in space flight or simulated
conditions.
Keywords: Radiation, Microgravity, DNA Damage, Phenolic Compounds, Antioxidant
Enzymes
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 -1مقدمه

 -2القای آسیب  DNAبا تشعشعات فضايی

در طی سفرهای فضایی موجودا زنده در معرض دو فاكتور
محیطی تشعشعا فضایی و میکروگراویتی قرار دارند.
بررسی و تحقیق در ارتباط با این دو فاكتور محیط فضا ،جزء
تحقیقا روز بوده كه بدلیل تأثیرشان روی موجودا زنده
اهمیت داشته و تأثیرشان به خوبی روشن نشده است.
تشعشعا فضایی شامل پرتوهای كیهانی و پروتونهای آزاد
شده از وقایع ذرا خورشیدی می باشد .تشعشعا كیهانی
حاوی تقریباً  87درصد یون های هیدروژن (پروتون)12 ،
درصد یون های هلیم و  2-1درصد باقیمانده مربوط به ذرا
با تعداد اتم باال و انرژی زیاد می باشد .در مدار پایین زمین،
فضانوردان و نمونه های زیستی ماهواره ها بیشتر در معرض
پروتون ها در میدان ژئومغناطیسی زمین و میکروگراویتی
هستند .در واقع ،انرژی برخی از ذرا پرتوهای كیهانی به
قدری باالست كه حفاظت كابین با مواد معمول كار بسیار
دشوار و اجتناب ناپذیر است .این ذرا می توانند سبب آسیب
به شبکیه چشم ،ایجاد آب مروارید زود هنگام و اختالال
ژنومی شوند و البته تعداد زیادی از پرتوهای كیهانی و ذرا
با انرژی باال نیز قادر به نفوذ در مدار پایین هستند [.]1
فضا دارای شرایط منحصر به فرد برای مطالعا زیستی
است ولی تحقیقا زیست-فضایی دارای هزینه باالیی است.
بنابراین ،از دستگاههای شبیهساز زمینی برای اعمال
میکروگراویتی استفاده مینمایند .این دستگاهها شامل انواع
كلینواستتهای دو و سه بعدی بوده كه برای مطالعه بافتها و
سلولها استفاده می شوند .البته از تسهیال دیگری نظیر
الگویهای پرتابی پارابولیک (سهمی شکل) هواپیماها یا برج
های سقوط آزاد نیز میتوان استفاده نمود [.]2
گیاهان نسبت به جانوران تحمل باالیی برای تشعشعا
یونیزان دارند .اثر این تشعشعا روی گیاهان به خوبی درک
نشده است .آزمایشا مختلفی در فضا و روی زمین برای
درک اثر تشعشعا یونیزان روی گیاهان انجام شده است و
میزان تأثیرشان بستگی به نوع تشعشعا  ،شد  ،نوع گونه،
مراحل نموی و ژنتیک گیاه دارد .این تغییرا شامل تغییرا
آناتومیکی ،مورفولوژیکی و متابولیسمی می باشند .تشعشعا
یونیزان روی گیاهان می تواند سبب اثرا غیر مستقیم شامل
تغییرا فنوتیپی و ژنتیکی در بذر ،مریستم یا سلولهای تولید
مثلی و یا مستقیماً آسیب بافتی را القا نماید .در این پژوهش
اثر شد های باال و پایین تشعشعا و میکروگراویتی بر
آسیب سلولی و نحوه پاسخ فیزیولوژی ،بیوشیمیایی و ملکولی
بررسی خواهد شد [.]2

مطالعا زمینی زیادی در ارتباط با تأثیر تشعشعا و شتاب روی
موجودا زنده صور گرفته ،ولی اثر آنها بر آسیب  DNAكمتر
مورد مطالعه قرار گرفته است .بررسی تأثیر مستقیم زیستی
آسیب ناشی از تشعشعا فضایی با شد پایین و همچنین
اثرا احتمالی میکروگراویتی بسیار چالشبرانگیز است.
هستة سلولهای گیاهی به عنوان جایگاه اصلی آسیب
برای تشعشعا یونیزان میباشد .آسیبهای  DNAمیتواند
شامل حذف ،تغییرا ساختاری و كروموزومی باشد .تحت
تشعشعا یونهای سنگین ،میزان جهش سلولی بیشتر از اشعة
 Xبوده و تعدای زیادی از جهشهای غیركشنده القا میشود و
با افزایش شد یونهای سنگین ،آسیبهای  DNAبه صور
معنیداری افزایش مییابد .نیمی از تغییرا  DNAشامل
تغییرا كوچک (جابجایی ،حذف/افزایش كوتاه) بوده و تعداد
زیادی هم شامل جابجایی ،واژگونی ،حذف یا افزایش قطعا
بلند  DNAمیباشد .اثرا مخرب جهش شامل مرگ سلول در
مرحلة جنینی ،ناتوانی تولید مثلی ،بروز ناهنجاری ،افزایش
حساسیت به بیماری و كاهش طول عمر میباشد (شکل .]3[ )1
براساس شکل  1تشعشعا یونیزان سبب آسیب  DNAشده و
شکست دو یا تک رشته  DNAرا القا مینمایند .سپس
مکانیسمهای اصالح یا ترمیم  DNAفعال میشود.
میکروگراویتی بر سیستم ترمیم  DNAاثر میگذارد .در صور
عدم ترمیم ،سلولها دچار مرگ سلولی شدن میشوند .ناتوانی
سلول در اصالح و ترمیم كامل میتواند سبب ایجاد جهش،
ایجاد كروموزوم های غیر نرمال و پیری شود.
ارتباط مستقیمی بین میزان حساسیت به تشعشعا و
میانگین حجم ژنوم اشغال شده به وسیلة كروموزوم در هستة
سلول وجود دارد .سلولهایی با حجم باالی كروموزومی به
تشعشعا حساس بوده و با حجم ژنومی كمتر ،دچار مرگ
سلولی یا آسیبهای شدید میشوند .مقدار آسیب بسته به نوع
واریته گیاه و مرحلة رشد گیاه متفاو است .تعداد كروموزومها
در یک گونه در مراحل مختلف تقسیم سلولی متفاو است [.]4
تعداد كروموزومها در یک گونه بیانگر میزان حساسیت
گیاه به تشعشعا نیز میباشد .معموالً گونههای پلیپلوئید
حساسیت كمتری به تشعشعا در مقایسه با گونههای با
كروموزوم پایین دارند .گیاهان پلیپلوئید انتشار وسیعی دارند و از
نظر تکاملی در طی سازش به شرایط محیطی ایجاد میشوند.
موفقیت پلیپلوئیدها در طبیعت نه تنها بدلیل تغییرا عملکردی
و ساختاری است ،بلکه دارای پایداری ژنومی باالتری نیز
میباشد كه میتواند در ارتباط با تعداد ژنوم باشد .از طرف دیگر،
پایداری باالی پلیپلوئیدی به دلیل حضور و بیان كپیهای
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متعدد ژنهای یکسان بوده و به افزایش حجم هسته میانجامد
[ .]5تغییر مادة ژنتیکی سبب القای تغییرا فنوتیپی،
مورفولوژیکی و آناتومی نظیر نمو گیاهان غیر نرمال ،افزایش
بلوغ ،رشد كم ،تغییر ساختار آناتومیکی ،كاهش تولید مثل و نیز
تغییرا بیوشیمیایی و سیتولوژیکی نظیر تجمع آنتوسیانین ،فنل،
تركیبا آنتی اكسیدانی ،تغییر سیستم فتوسنتزی ،تعدیل سیستم
آنتی اكسیداتیو و تورم غشای تیالكوئیدی میگردد [.]6-7

شكل ( :)1آسیب  DNAو مکانیسمهای ترمیمی سلول بعد از اعمال
تشعشعا و میکروگراویتی.

 -3القای آسیب  DNAبا میكروگراويتی

 -4تأثیر میكروگراويتی بر مسیر پاسخ
آسیب DNA
عالوه بر آسیب  ،DNAعناصر اصلی سیستم پاسخ به آسیب
 DNAنیز تحت تأثیر میکروگراویتی قرار میگیرد .به عنوان
نمونه ،آسیب  DNAو نیز كاهش بیان ژنهای ترمیم  DNAدر
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آزمایشا شبیه سازی شده با كلینواستت نشان داد كه
میکروگراویتی می تواند سبب ایجاد شکستگی تک رشته
 DNAو همچنین آسیب اكسیداتیو  DNAشود .محتوای -8
اكسو 7-و  8هیدرو 2-داكسی گوانوزین ،ماركر آسیب DNA
اكسیداتیو ،تحت م یکروگراویتی افزایش یافت .همچنین،
میکروگراویتی سبب القای انواع اكسیژن فعال شد .بنظر
می رسد میکروگراویتی شبیه سازی شده نمی تواند به تنهایی
سبب شکستگی دو رشته  DNAدر سلول های طبیعی شود.
البته شاید تعدادی از آسیب های شکست  DNAكه توسط
میکروگراویتی شبیه سازی شده ایجاد می شود ،توسط اجزای
مسیر پاسخ آسیب  DNAترمیم شود [.]8-10

اصالح اشتباها  ،ترمیم شکست ،ترمیم نوكلوتید و تنظیم پایین
ژنهای  P53در سلولهای لنفوسیت تحت میکروگراویتی
شبیهسازی شده مشاهده شد .بهعالوه ،سنسور شکست رشتة
 ADP ،DNAریبوز پلی مراز 1-نیز تحت میکروگراویتی
افزایش یافت [ .]11تیمار میکروگراویتی شبیهسازی شده با
كلینواستت سه بعدی نیز بر ترمیم  DNAالقا شده با تشعشع اثر
گذاشت [.]12
در اكثر مطالعا اثر میکروگراویتی شبیهسازی شده بر
مسیر پاسخ آسیب  ،DNAاز تشعشعا اشعه  Xیا اشعه گاما با
سطح انرژی پایین (برای ایجاد سطح باالیی از آسیب) استفاده
نمودهاند .با این وجود مطالعا انجام شده نتایج متناقضی را
نشان دادند .تعدادی مطالعا نیز نشان دادند كه میکروگراویتی
شبیهسازی شده روی مسیر پاسخ آسیب  DNAتأثیر میگذارد.
برای نمونه ،سلولهای لنفوسیت انسانی كه تحت تأثیر اشعه 1.5
 GYقرار گرفته بودند ،سطح باالیی از اختالال كروموزومی را
در شرایط میکروگراویتی در مقایسه با شاهد (جاذبه g) 1نشان
دادند .اما محققان با استفاده از بیوراكتور چرخان طراحی شده
توسط ناسا نشان دادند كه با اعمال پروتونهای با انرژی باال،
اختالف معنی داری از نظر اختالل كروموزومی بین سلولهای
تیمار شده با كلینواستت و نمونه شاهد مشاهده نشد [.]13
در سلول های لنفوبالست با اعمال اشعه  Xو
میکروگراویتی ( 24ساعت) ،نوعی كاهش معنی داری مرگ
سلولی مشاهده شد .همچنین ،تعداد سلول ها در فاز G1
افزایش یافته و فركانس های باالیی از سلول های دارای
هسته كوچک و جهش یافته در مقایسه با سلول های تنها در
معرض تشعشع مشاهده شد [ .]14افزایش سطح جهش در
ارتباط با كاهش مرگ سلولی القا شده با تشعشعا بود كه
بیانگر تغییر مسیر عادی پاسخ آسیب  DNAمیباشد .مطالعه با
آنالیز های ترانسکریپتوم و میکرو  RNAنشان داد كه
میکروگراویتی شبیهسازی شده سبب تنظیم پایین مسیر پاسخ
آسیب  DNAتحت تشعشا یونیزان میشود [.]15
میکروگراویتی شبیه سازی شده با طوالنی نمودن ترمیم DNA
سلول سبب افزایش اثرا ژنوتوكسیک تشعشعا یونیزان
میشود .تیمار تشعشعا یونی كربندار سبب كاهش بقای
سلولی و افزایش مرگ سلولی شد .اعمال تشعشعا یونهای
سنگین نیز منجر به القای تولید تركیبا  ROSدرون سلولی
شد .همچنین ،افزایش مرگ سلولی و آسیب  DNAنیز تحت
تشعشعا یونهای كربن و میکروگراویتی مشاهده شد [.]14
در واقع میکروگراویتی بیان ژن های درگیر در پاسخ آسیب به
 DNAرا تغییر میدهد و روی پاسخ سلولی به آسیب تحریک
شده با تشعشعا تأثیر میگذارد.
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 -5تغییرات آناتومیكی و مورفولوژيكی
تأثیر تشعشعا یونیزان روی صفا مورفو-آناتومیکی در گیاهان
به طور وسیعی مطالعه شده است .اكثر مطالعا در مرحلة بذر
خشک بوده و بیانگر مقاومت باالی گیاه در برابر تشعشعا
میباشد .در این مطالعا  ،اختالال رشد به عنوان پاسخ به
تغییرا ژنتیکی تحت تشعشعا میباشد .تایید شده است كه
شد های باالی تشعشعا سبب تغییرا ساختاری و مرگ
سلولی میشود.
جدای از ارتباط تغییرا رشد با تغییرا ژنتیکی ،این
تغییرا میتواند در ارتباط با فعل و انفعاال تشعشعا با اتمها
و ملکولها و ایجاد تركیبا  ROSباشد .تجمع تركیبا ROS
و آنزیمهای آندروژن خنثیكننده در بافتها و سلولهای مختلف
متفاو است و میتواند بیانگر اختالف در مقاومت تشعشعی
گونههای مختلف گیاهی باشد [ .]16برای مثال ،سلولهای
مریستمی نسبت به سلولهای پیکری (سوماتیکی) به تشعشعا
یونیزان بسیار حساساند .رأس ساقه خیلی حساس بوده و
سلولها درجا متفاوتی از حساسیت و پاسخ را بسته به
موقعیتشان نشان میدهند .به طور مشابهی ،تیمار رأس ریشه با
تشعشعا كربندار نیز منجر به پاسخ های بازدارندگی متفاو
جاذبهگرایی بسته به موقعیت سلولهای هدف شد [.]17
سازماندهی پیچیده درون سلولی یوكاریو ها به همراه
حالت چند سلولی نقش مهمی را در طی تکامل بازی نموده و
سبب افزایش توانایی سازش به اثرا زیانبار و جهشزای
فاكتورهای محیطی از جمله تشعشعا نموده است (شکل  .)2بر
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حسب شکل  ،2مقاومت تشعشعی از طریق سدهای مکانیکی و
شیمیایی نظیر ضخامت و تركیبا خاص دیواره سلولی،
كوتیکول ،بلوغ ،تركیبا فنلی و همچنین افزایش سطح پلی
پلوئیدی میباشد .پرسلولی بودن موجودا به دالیل ساختاری و
ژنتیکی سبب مقاومت به تشعشعا میشود .این سازماندهی
سبب محافظت سلولی با دو مکانیسم ژنتیک و ساختاری شده
است .از سوی دیگر ،حضور بافتهای چند الیهای در سطح اندام
و همچنین بافتهای حاوی كوتیکول و افزایش سرعت بلوغ
بیانگر پاسخ گیاه به سطح باالی تشعشعا میباشد [ .]18حضور
تركیبا فنلی در بین كوتیکول یا حضور تریکومها و الیههای
زیر اپیدرمی نمایانگر توانایی بافت خارجی به عنوان سدی در
برابر تنشها است .جدای از عملکرد حفاظت نوری ،تركیبا
فنلی خاص میتوانند نقش مهمی را به عنوان عامل
آنتیاكسیدان بازی نمایند [ .]19همچنین ،حضور دیواره سلولی
دلیل دیگری برای مقاومت باال به تشعشعا در سلولهای
گیاهی است كه به دلیل حضور تركیبا فنلی پیچیده (لیگنین یا
سوبرین) در دیواره ثانویه میباشد .با این وجود ،نقش دیواره

سلولی با توجه به تركیبا تشکیلدهندة آن در حفاظت
تشعشعی به طور كامل مشخص نشده است .سلولز از تركیبا
دیواره سلولی میتواند با اشعة  xو یونهای پرانرژی دناتوره شود
كه در ارتباط با فرایند اكسیداسیون و شکسته شدن باندها باشد
(شکل .]19[ )2
در بین تركیبا ماتریکس ،پکتینها از مهمترین
ملکولهای حساس به تشعشعا هستند كه دناتوره شدن آنها
منجر به انحالل الیة میانی میشود .دناتوره شدن مواد دیوارة
سلولی به عنوان پاسخ ماكروسکوپی گیاه به تشعشعا یونیزان
است .نرمی بافت به دلیل حل شدن دیوارة میانی و افزایش
جوانهزنی به دلیل نفوذپذیری باالی الیة مغذی پوست بذر
میباشد .تغییرا ایجاد شده با تشعشعا در مواد دیوارة سلولی
میتواند منجر به تغییر سایز سلولی برگها شده و
محدودیتهای مکانیکی كه ممکن است در طی فشار
تورژسانس ایجاد شود ،را از بین ببرد [.]7
تشعشعا یونیزان بر محتوای تركیبا فنلی بافتهای
گیاهی تأثیر دارد .تركیبا فنلیک به طور وسیعی در بافتهای
سلولی گیاه وجود دارند و سنتزشان با فاكتورهای تنشی نظیر
تشعشعا تحریک میشود .در واقع ،محتوای تركیبا فنلی در
برگها و گیاهچههای تشعشع یافته القا میشود .فالونوئیدها و
تركیبا فنلیک با خواص آنتی اكسیدانی برای اهداف دارویی و
پزشکی بکار میروند و نقش اساسی را در حفاظت فیزیولوژیکی
گیاه به عهده دارند .فالونوئیدها ،تركیبا  ROSتحریک شده با
تشعشعا را كاهش داده و از پراكسیداسیون لیپیدها و آسیب
 DNAسلولی محافظت می نمایند [.]20

شكل ( :)2جنبههای مختلف سیستمهای حفاظت از تشعشعا در گیاهان.

 -6مقاومت تشعشعی در گیاهان
در معرض تشعشع قرارگیری گیاهان سبب القای مقاومت
تشعشعی میشود .گیاهان نسبت به جانوران مقاومت تشعشعی
باالتری دارند .مقاومت تشعشعی در ارتباط با سازوكارهای
سازش در سطح ژنتیکی ،ساختاری و اكوفیزیولوژیکی است و
سبب تغییر تنظیم بیان ژن میشود .تشعشعا یونیزان با شد
پایین میتواند منجر به اختالف معنیدار بیان آنزیمهای
جاروبكننده رادیکالهای آزاد ،ژنهای دخیل در تعمیر  DNAو

(علمی-ترويجی)
بررسی اثر تنشهای محیط فضا بر آسیب  DNAو سازوكارهای پاسخ به تنش در گیاهان
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نیز افزایش فعالیت تعدادی زیادی آنزیم آنتیاكسیدان در
بافتهای گیاهی شود [.]21-22
تحقیقا اخیر نشان داد كه تشعشعا منجر به افزایش
فعالیت تعدادی از آنتی اكسیدانها ،آنزیمهای جاروبكننده و نیز
افزایش تركیبا فنلیک در سلول شده كه نتیجه آن جاروب شدن
رادیکالهای آزاد میباشد .همچنین ،نشان دادهاند كه شد های
باالی اشعه  Xسبب افزایش سطح فعالیت آنزیم پلی ADP-
ریبوز پلیمراز ،آنزیم تنظیمی مسیر پاسخ به تنش ،شده و قادر به
تشخیص آسیب  DNAو تعمیر آن میشود .نتیجة فعالیت
آنزیمهای جاروبكننده و تجمع تركیبا فنلیک ،خنثی شدن
آسیب اكسیداتیو و افزایش مقاومت تشعشعی گیاه میباشد [.]23
البته تشعشعا با دوز پایین دارای اثر مثبت روی گیاه
است .تعدادی از گونه های گیاهی ممکن است نتایج مفیدی
از تشعشعا با شد پایین را حاصل نمایند كه البته این
شد می تواند برای جانوران مضر باشد .هنگامی كه
گیاهچههای آرابیدوپسیس در معرض شد پایین ()1GY
تشعشعا گاما رشدشان افزایش یافت ،میزان فتوسنتز ،تنفس
و نسبت انتقال الکترون نیز شد یافت .به عالوه ،در بذرهای
كاهو تشعشع یافته با اشعة گاما ( ،)30GYالقای محتوای
كلروفیل و كاروتنوئید مشاهده شد [.]24

 -7نتیجهگیری
تشعشعا دارای اثرا متفاوتی روی گیاهان هستند كه بستگی
به كمیت/كیفیت تشعشع ،ویژگی سلول و نیز مرحلة نموی
ارگانیسم دارد و در فاز های اولیة چرخة سلولی حساسیت بیشتر
است .بهعالوه ،اثرا زیستی تشعشعا یونیزان نه تنها محدود
به موجودا در معرض تشعشع میباشد ،بلکه ممکن است به
نسلهای بعدی نیز انتقال یابد .مقاومت گیاهان در برابر تنش از
جانوران بیشتر است و ممکن است شد هایی از تشعشع كه
برای گیاه كشنده نباشد ،اثرا مضری را در انسان داشته باشد.
برهم كنش بین تشعشعا و میکروگراویتی میتواند سبب ترمیم
آسیب  DNAاز طریق مسیر پاسخ به آسیب شود.

 -8تقدير و تشكر
این مقاله حاصل پروژه پژوهشی «بررسیهای سلولی و
سیتولوژیکی سلولهای گیاهی در شرایط میکروگراویتی» است
و از مسئولین محترم پژوهشگاه هوافضا تشکر و قدردانی
میشود.
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