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لطاض گطفتي زض هقطو هَاز ثبلمَُ هضط زض هحیظ ظیؿت ضا
اهطی ضطٍضی ٍ حتوی هیًوبیس[.]4
ثط اؾبؼ تحمیمبتی وِ ثط ضٍی اضگبًیؿنّب زض هحیظ ٍالقی
وِ تحت تأثیط چٌسیي ًَؿ آالیٌسُ فیعیىی ٍ قیویبیی لطاض
گطفتِ اًسً ،كبى هی زّس ًكبًگطّبی ظیؿتی زاضای ایي
تَاًبیی ّؿتٌس وِ اثطات تجوقی ایي فَاهل اؾتطؼظا ضا زض
ؾغح ظیطاضگبًیؿوی ًوبیبى وٌٌس [ .]4ثب ایي ٍجَز الظم
اؾت فَایس (هعیتّب) ٍ هقبیت (هحسٍزیتّب) ثطًبهِّبی
وٌتطل ثط هجٌبی ًكبًگطّبی ظیؿتی ،ثب تأویس ٍیػُ ثط وبضثطز
ثوطثركیّ -عیٌِ هٌبثـ هحسٍز قسُ هَضز ثطضؾی لطاض
گیطز[.]4
ثغَض هثبل اگطچِ ًكبًگطّبی ظیؿتی اوؿیساتیَ ثِ فٌَاى
قبذمّبی ّكساض زٌّسُ ظٍزضؼ پیكٌْبز هیقًَسٍ ،لی
هوىي اؾت ایي فىؽالقولّب ثَؾیلِ هَاز قیویبیی هَجَز
زض هحیظ ظیؿت وِ ّسف هغبلقِ ًیؿتٌس ،تحت تأثیط لطاض
گیطز .ثِ فالٍُ ،پبؾد ًكبًگطّبی ظیؿتی هیتَاًس ثَؾیلِ
فبوتَضّبیی هبًٌس زض زؾتطؼ ثَزى غصا ،زهبی آة ٍ فقبلیت
تَلیس هثلی تغییط وٌس[.]6ٍ5

-1مقدمه
ثطًبهِّبی وٌتطل ظیؿت هحیغی زض گصقتِ ثط اًساظُگیطی
هتغیطّبی فیعیىی ٍ قیویبیی هتوطوع ثَزًس ٍ فمظ گبّی
اٍلبت هتغیطّبی ثیَلَغیه ثِ آًْب افعٍزُ هیقس .اًساظُگیطی
ّبی هقوَل اظ ؾتَى آة زض ؾیؿتنّبی آثی اغلت قبهل
زهب ،قَضی ،اوؿیػى هحلَل ،هَاز هغصی ٍ آالیٌسُّبی
قیویبیی اؾت .ایي پبضاهتطّب ثِ فٌَاى قبذمّبی هْن
ویفیت ظیؿت هحیغی قٌبذتِ قسُ ثَزًس ٍ اًساظُگیطی
آًْب ثِ ًؿجت ؾبزُ ثَز.
وٌتطل ضؾَثبت قبهل ثطزاقت ًوًَِّبی ووی تَؾظ گطح
ٍ اًساظُگیطیّبی فیعیىَقیویبیی قبهل تَظیـ اًساظُ زاًِّب،
هَاز آلی ٍ آالیٌسُّب ثَز .چٌیي پطٍغُّبیی اگطچِ اعالفبتی
ضاجـ ثِ ؾغح آلَزگی اضائِ هیزٌّس ٍلی اعالفبتی زض هَضز
تأثیط آالیٌسُّب ثط ؾیؿتن ثیَلَغیه هغطح ًویوٌٌس[.]1
اهطٍظُ تغییطات ظهبًی ٍ هىبًی زض ؾیؿتنّب ٍ پبضاهتطّبی
ثیَلَغیه اًتربة قسُ ثِ هٌؾَض هٌقىؽ وطزى تغییطات زض
قطایظ ٍ ویفیت ظیؿت هحیغی ثِ وبض ثطزُ هیقَز .ایي
یبفتِ ّب ثِ فٌَاى پبضاهتطّبی وٌتطل ظیؿتی هیتَاًٌس
هحسٍزُای اظ اضظیبثی ثبلیوبًسُّبی هَاز قیویبیی زض ثبفت
اضگبًیؿنّبی ظًسُ تب ؾٌجف ثیَلَغیه ٍیػُای ضا زض ثط
گیطز .پیكتط ایي هغلت ثهَضت وبضثطز"گًَِّبی هحبفؼ-
قبذمّبی ظیؿتی" اؾتفبزُ هی قس وِ هیتَاًؿت یه
قىل اظ وٌتطل ثط هجٌبی قیویبیی ثبقس[.]3ٍ2
ثغَض ًوًَِ تغییط زض ذهَنیبت هتٌَؿ ثیَقیویبیی،
فیعیَلَغیه ،هَضفَلَغیه یب ضفتبضی زض اضگبًیؿنّب ٍ
ّوچٌیي ذهَنیبت اوَلَغیىی -اجتوبفی هبًٌس فطاٍاًی ٍ
تٌَؿ ثِ فٌَاى هجٌب زض ًؾط گطفتِ هیقَز .تحمیمبت زض ایي
ظهیٌِ ؾجت تغییط وٌتطل آالیٌسُّب (ثب هجٌبی قیویبیی) ثِ
وٌتطل اثطات (ثب هجٌبی ثیَلَغیه) گطزیس[.]1
اظ آًجبئی وِ تأثیطات ًكبًگطّبی ظیؿتی زض اضگبًیؿنّبی
ظًسُ اًساظُگیطی هیقَز ،اغلت ایي هَضَؿ ثیبى هی قَز
وِ اعالفبت ثسؾت آهسُ ثطای حفبؽت گًَِّبی ثیَلَغیه ٍ
زض ًْبیت هسیطیت ٍ حفبؽت اوَؾیؿتنّبی عجیقی،
ثهَضت ٍیػُای ؾَزهٌس ذَاّس ثَز .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ّسف
ًْبیی وٌتطل ظیؿت هحیغی حفبؽت اظ ؾیؿتنّبی
اوَلَغیه ٍ ثیَلَغیه اؾت ،هغبلقِ ولی اثطات ثیَلَغیه

 -1تعزیف نشبنگزهبی سیستی
ًكبًگطّبی ظیؿتیّب (ثِ ّوطاُ زیگط انغالحبتی وِ ووتط
هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطًس هبًٌس ثیَاًسیىبتَض ٍ ثیَوطیتطیب)
ًكبى زٌّسُ تأثیطپصیطی یب تغییط حبنلِ زض اضگبًیؿنّب
ّؿتٌس وِ زض ؾغَح ظیطاضگبًیؿوی ،جوقیتی یب
اوَؾیؿتوی هَضز هغبلقِ لطاض هیگیطًس .ثِ فجبضتی ّطگًَِ
تغییط یه ثیَاًسیىبتَض ثیَقیویبیی ،غًتیىی یب ایوٌی وِ
ثتَاًس زض یه ًوًَِ ثیَلَغیه ؾٌجیسُ قَز[.]4
اؾتفبزُ اظ ًكبًگطّبی ظیؿتی قبهل اًساظُ گیطی هبیقبت
ثسى ،ؾلَلّب یب ثبفتّبیی اؾت وِ قطایظ ؾلَلی ٍ
ثیَقیویبیی ضا زض حضَض آالیٌسُّب ًكبى هیزٌّس [.]7
ثغَض ولی هیتَاى ثیَهبضوطّب یب ًكبًگطّبی ظیؿتی ضا
گَیبی تغییطات فیعیَلَغیه ،ثیَقیوی ٍ ثبفتقٌبذتی
حبنل اظ هَاز قیویبیی ٍ آالیٌسُّبی هحیظ ظیؿت زض
هَجَزات زاًؿت وِ زض ؾغَح هرتلف ًؾیط ؾغح ؾلَلی،
هَلىَلی ،جوقیتی ٍ حتی اوَؾیؿتوی ضخ هیزٌّس ٍ ثِ
فجبضتی پبضاهتطی اؾت وِ هیتَاًس ثطای قٌبؾبیی یه اثط زض
یه اضگبًیؿن فطزی هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ٍ زض همیبؼ
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ؾیتَوطٍم  P450هٌَاوؿیػًبظ ثقساظ تأثیطپصیطی اظ
ّPAHبی هؿغح اؾت[]10

ثیي گًَِّب زض اضظیبثی ضیؿه ٍ ّوچٌیي ثِ فٌَاى اثعاض
حؿبؼ ثطای اًساظُگیطی اثط ثیَلَغیىی زض اضظیبثی هحیظ-
ّبی آثی ثِ وبض ثطزُ قَز[.]8

 -2-4نشبنگزهبی سیستی حسبسیت
اًسیىبتَضّبی پطٍؾِّبی هىبًیؿوی وِ ثبفث تغییط زض هیبى
اجعای فقبل ٍاؾغِ هیبى تأثیطپصیطی ٍ اثط هیقًَس ضا
ًكبًگطّبی ظیؿتی حؿبؾیت هیًبهٌس .هثبل ایي ًَؿ
ًكبًگطّبی ظیؿتی ایي اؾت وِ ؾیتَوطٍم  P450اگطچِ
احتوبل ٍجَز ّPAHبی فقبل اظ لحبػ ثیَلَغیه ٍ زض
ًتیجِ  PAH-DNA adductضا افعایف هیزّس ،زض فیي
حبل همبٍهت ًؿجت ثِ ثمیِ هَاز قیویبیی وِ تَؾظ P450
ؾن ظزایی هیقًَس ضا ًیع فعًٍی هیزّس ٍ زض ًتیجِ
اضگبًیؿن ووتط اظ آًْب تأثیط هیپصیطز [.]10

 -2ویضگیهبی نشبنگزهبی سیستی
ثیكتطیي توطوع زض تحمیمبت ًكبًگطّبی ظیؿتی زض ؾغح
ثیَقیویبیی آى اؾت .ظیطا هبضوطّبی ثیَ قیویبیی ثیكتط اظ
ثمیِ اًَاؿ آى هیتَاًٌس حبئع قطایظ ثبال ثبقٌس ٍ زض ًتیجِ
ظهیٌِ هصوَض ثِ ؾطفت زض حبل ضقس اؾت .زض هجوَؿ ثطای
ایٌىِ ًكبًگط ظیؿتی ثِفٌَاى یه اثعاض ًؾبضتی هفیس ثبقس
ثبیس حسالل یىی اظ ؾِ قطط ظیط ضا زاضا ثبقس:
 -1اذتهبنی ثَزى :ثِ ایي هقٌب وِ آیب تغییط حبنلِ،
تبثیطهؿتمیوی زاضز.
 -2حؿبؾیت :تغییط حبنلِ جعءاٍلیي تغییطات ایجبز
قسُ تَؾظ آالیٌسُ ثبقس.
 -3فولی ثَزى :ضاُّبی اضظاًتطی ثطای گطفتي ّویي
پبؾد ٍجَز ًساقتِ ثبقس[.]9

اظ ؾَی زیگط هحممیيً ،كبًگطّبی ظیؿتی ضا زض لبلطت یطه
زؾتِ ثٌسی زیگط وِ ثطاؾبؼ پبؾد اضگبًیؿن ّب هطی ثبقطس،
تمؿین ثٌسی هی ًوبیٌس.

 -5انواع نشبنگزهبی سیستی بزاسبط پبسخ ارگبنیسم
ثب تَجِ ثِ تٌَؿ فطاٍاى پبؾدّب یب اًسضوٌفّبی هوىي زض
هَجَزات ظًسُ ثِ هَاز ضس حیبتً ،كبًگطّبی ظیؿتی
هطثَعِ ًیع زاضای چٌس ًَؿ ذَاٌّس ثَز وِ اًَاؿ ایي پبؾدّب
ٍ اًسضوٌفّب ضا هیتَاى زض گطٍُّبی ظیط زؾتِثٌسی ًوَز.
 -1هحهَالت هتبثَلیه ثقٌَاى ًكبًگط ظیؿتی
 -2تغییطات DNA
ً-3كبًگطّبی ظیؿتی ّیؿتَپبتَلَغیه
ً-4كبًگطّبی ظیؿتی ایوًََلَغیه
 -5ؾٌتع آًعینّب ٍ پطٍتئیيّب ثقٌَاى اًسیىبتَض تأثیطپصیطی ٍ
تغییط حبنل اظ آالیٌسُّب[.]11

 -4انواع نشبنگزهبی سیستی بز اسبط کبربزد آنهب
 -1-4نشبنگزهبی سیستی تأثیزپذیزی و نشابنگزهبی
سیستی تغییز
توبؼ یه هبزُ قیویبیی آالیٌسُ زض ؾطغَح اضگبًیؿطوی یطب
ظیطاضگبًیؿوی هی تَاًس ثِ ایجبز یه پبؾد یب یطه تغییطط زض
اجعای ثیَلَغیه هٌجط قطَز .ثطِ ایطي زٍ ٍالقطِ ثطِ تطتیطت
تأثیطپصیطی ٍ تغییط اعالق هطیگططززٍ .اضطح اؾطت وطِ ّطط
تأثیطپصیطی اظ یه هبزُ قیویبیی لعٍهطبً ثطِ ایجطبز تغییطط زض
اجعای ثیَلَغیه هٌجط ًرَاّس قس[.]8
ّسف اٍلیِ اظ تقطیف ًكبًگطّبی ظیؿتی تأثیطپصیطی ،تقییي
زظ زاذلی یه ظًَثیَتیه ذبل اؾت .اثطات اٍلیِ هَاز
ظًَثیَتیه زض ؾغح هَلىَلی ضا ًكبًگطّبی ظیؿتی تغییط
هی ًبهٌس .زض حمیمت ایي ًَؿ ًكبًگطّبی ظیؿتی ّوبى اثط
حبنل اظ ؾن هحیغی یب اؾتطؼ هحیغی ضا زاضز.
زض ایٌجب زظ هؤثط ثیَلَغیه ثبیس تَؾظ هحل هَضز حولِ
هَلىَلی ّط هبزُ ظًَثیَتیه یب ووی ًوَزى پبؾد حبنلِ
تقییي قَز .هثبل ایي ًَؿ ًكبًگطّبی ظیؿتی ،المبی

 -1-5محصوالت متببولیك بعنوان نشبنگزهبی سیستی
ثطذی اظ هَاز آالیٌسُ ثِ ؾطفت تَؾظ اضگبًیؿن هتبثَلیعُ
قسُ ٍ ثِ هتبثَلیتّبی هتٌَفی تجسیل هیقًَس .زض چٌیي
قطایغی اًساظُگیطی هتبثَلیتّبی حبنل هیتَاًس قَاّسی
اظ تأثیطپصیطی اظ ایي هَاز آالیٌسُ ضا فطاّن آٍضز.
هتبثَلیتّبی هَاز ظًَثیَتیه هوىي اؾت زض همبزیط ثبال زض
ثقضی ثبفتّبی ذبل یب هبیقبت ثسى جوـ قًَس یب ثِ
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هكرم قس وِ هیعاى اثتال ثِ ؾطعبى زض افطازی وِ ایي غى
ضا زاضًس ،ثؿیبض ثبال اؾت[.]13

ثقضی هبوطٍ هَلىَلّبی ذبل یه ثبفت ثِ ًحَی هتهل
قًَس وِ تقییي تأثیطپصیطی ضا تؿْیل ًوَزُ ٍ پتبًؿیل
نسهِظًی آى هبزُ قیویبیی ذبل ضا ثطای اضگبًیؿن تقییي
ًوبیٌس[.]11

 -3-5نشبنگزهبی سیستی هیستوپبتولوصیك
ایي گطٍُ اظ ًكبًگطّبی ظیؿتی ایي اهتیبظ ضا زاضًس وِ
هیتَاًٌس اضگبىّب ٍ ؾلَلّبی ذبل هَضز حولِ آالیٌسُ ضا
زض حبلت عجیقی ظًسگی جبًساض ًكبى زٌّس .ثِ فالٍُ زض
قطایظ ؾٌجفّبی هیساًی ،ؾطیـتطیي ضٍـ تكریم
اثطات حبز ٍ هعهي تأثیطپصیطی زض ثبفتّب ٍ اضگبىّبی
هرتلف هبّی ٍ وفعیبى هیثبقٌس .تغییطات ّیؿتَپبتَلَغیه
زض ثبفتّبی هبّیّب ثِفٌَاى ًكبًگطّبی ظیؿتی
تأثیطپصیطی یب تغییط اظ فَاهل اؾتطؼظای هحیغی ثىبض
هیضًٍس.
آالیٌسُّبی هحیغی اگط چِ ذیلی فطاٍاى ّؿتٌس ٍلی ثِ
تقساز هقسٍزی ثِ هىبًیؿنّبی تَوؿیه ذتن هیقًَس وِ
قوبض ذبنی اظ ضبیقبت ّیؿتَپبتَلَغیه ضا ایجبز هیًوبیس.
ایي ًَؿ ًكبًگطّبی ظیؿتی زض ٍالـ زض ؾغَح ثبالی پبؾد
جبًساض زض همبثل ظًَثیَتیه لطاض زاضًس ٍ زض ٍالـ ًكبى
زٌّسُ تغییط اٍلیِ زض ذهَنیبت ثیَقیویبیی یب
فیعیَلَغیه جبًساض ثَزُاًس.
ًؾط ثؿیبضی اظ هحممبى ثط ایي اؾت وِ ؾیؿتن افهبة
هطوعی (( )CNSقبهل هغع ٍ ًربؿ) هیتَاًس ثِ فٌَاى
اًسیىبتَض ثؿیبض حؿبؼ ٍ پیفثیٌی وٌٌسُ اؾتطؼّبی
هحیغی ثىبض ضٍز .ظیطا ایي ؾیؿتن زض هتبثَلیعُ ًوَزى هَاز
ؾویثؿیبض ضقیف اؾت ٍلی ثسلیل فقبلیت هتبثَلیه ثبالی
ذَز ثِ هَاز ؾویثؿیبض حؿبؼ اؾت.
اجعای انلی تكىیل زٌّسُ  CNSوِ هیتَاًٌس ثِ فٌَاى
ًكبًگطّبی ظیؿتی ،وبضثطز ثَمقٌبؾی ثیَقیویبیی زاقتِ
ثبقٌس فجبضتٌس اظ ًطٍىّب ،ؾلَلّبی حوبیتوٌٌسُ ٍ
ؾلَلّبی ؾیؿتن حوبیتوٌٌسُ ثبفت فطٍلی.
نسهبت زض وَضتىؽ ثیٌبیی ٍ ثَیبیی ثِ فٌَاى ًكبًگطّبی
ظیؿتی ّبی ّیؿتَپبتَلَغیه زض ؾیؿتن  ، CNSزض ثطذی
هَجَزات زیسُ هیقَز.
اظ زیگط ًوًَِ ّب هی تَاى تغییطات ّیؿتَپبتَلَغیه زض
ثبفتّبی هبّیّب ثقٌَاى ًكبًگطّبی ظیؿتی تأثیطپصیطی یب
تغییط اظ فَاهل اؾتطؼظای هحیغی ضا ًبم ثطز .ایي گطٍُ اظ
ًكبًگطّبی ظیؿتی ایي اهتیبظ ضا زاضًس وِ هیتَاًٌس اضگبىّب
ٍ ؾلَلّبی ذبل هَضز حولِ آالیٌسُ ضا زض حبلت عجیقی

 -2-5تغییزات DNA
تأثیطپصیطی یه اضگبًیؿن اظ هَاز ظًَثیَتیه قیویبیی
هیتَاًس ثبفث ایجبز ؾلؿلِای اظ ٍلبیـ غًتیىی گطزز .زض
هطحلِ اٍل تغییطات ؾبذتوبًی زض  DNAضخ هیزّس.
ؾپؽ نسهِ DNAضخ هیزّس ٍ ثهَضت هحهَالت غى
هَتبى ثیبى هیقَز .ثبالذطُ حبنل ایي نسهِ غًتیىی،
ثیوبضی اؾت.
قٌبذت ٍ تقییي همساض ٍلبیـ هرتلف زض ایي ضًٍس ،هیتَاًس
ثِ فٌَاى ًكبًگط ظیؿتی تأثیطپصیطی ٍ تغییط زض
اضگبًیؿنّبیی وِ زض هقطو ایي هَاز غًَتَوؿیه لطاض
گطفتِ اًس ،هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز.
یىی اظ هثبلّبی هقطٍف ًكبًگطّبی ظیؿتی تغییط هؿتمین
 ،DNAتقساز ّ adductبی حبنلِ زض  DNAاؾت وِ
ٌّگبهی ثَجَز هیآیٌس وِ هَاز ذبضجی یب یىی اظ
هحهَالت هتبثَلیه فقبل آى یه ثبًس وٍَاالى ثب DNA
ثؿبظز ٍ یه حلمِ ثب آى تكىیل زّس .ایي حلمِّب تَؾظ
وطٍهبتَگطافی هبیـ ثب فكبض ثبال 1هجْع ثِ زتىتَض فلَضؾبًؽ
قوبضـ هیقًَس.
ضٍـّبی پبیف تأثیطپصیطی اظ هَاز قیویبیی غًَتَوؿیه ثِ
ؾِ گًَِ ظیط اًجبم هیقًَس:
 اًساظُگیطی هؿتمین تغییط ؾبذتوبًی DNA قٌبذت پیبهسّبی تأثیطات حبنلِ تَؾظ ؾٌجف هؿتمینیب غیطهؿتمین تغییطات حبنلِ زض DNA
 تَلیس هَتبؾیَى زض غًَم اضگبًیؿن[.]12زض تحمیمی وِ ثط ضٍی ؾطعبى ؾیٌِ زض زٍ گطٍُ ً30فطُ اظ
ظًبى ؾبلن ٍ هجتال زض ؾبل 1390تَؾظ گطٍّی اظ هحممیي
زض یه ثیوبضؾتبى ترههی نَضت گطفت ،ثقس اظ گطفتي
ًوًَِ ذَى ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًكبًگطّبی ظیؿتی غى CK19

1
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 -2وبّف فقبلیت ؾیتَتَوؿیه عجیقی
 -3وبّف فقبلیت لیعٍظٍم
 -4افعایف اثتال ثِ ففًَتّبی ثبوتطیبیی
 -5افعایف تقساز هبوطٍفبغّب ٍ ؾبذتوبىّبی زغًطُ
آًبى
 -6افعایف پیٌَؾیتَظ ٍ افعایف یب وبّف فبگَؾیتَظ
ّ -7یپطتطٍفی گطاًَلَؾیتّب ٍ هىطٍفبغّب
 -8وبّف پبؾد هیتَغًیه لٌفَؾیتّب
 -9وبّف تقساز لٌفَؾیتّب [.]4
زض تحمیمی وِ جْبًكبّی ثط ضٍی اضظیبثی ؾغح آًعین
ؾَپطاوؿیس زیؿوَتبظ زض ثبضًبول ثِ فٌَاى قبذم
ظیؿتی آلَزگی ًفتی( )TPHSاًجبم زاز هكرم
گطزیس زض حبلت ولی هتبثَلیؿن  TPHSزض ثبفت،
ؾجت افعایف غلؾت ثبفتی  ROSهیگطزز ٍ ثب تَجِ
ثِ ایٌىِ غلؾت ثبالی  ROSؾجت تحطیه آًعینّبی
آًتیاوؿیساى هیقَز .هیتَاى گفت ،افعایف هیعاى
 TPHSؾجت ثبال ضفتي فقبلیت ٍیػُ  SODهیقَز.
زض ول ،ؾغح فقبلیت آًعینّب ثب افعایف ؾغح
آالیٌسُّب افعایف هییبثٌس .اهب اگط زضجِ آلَزگی ثؿیبض
ظیبز قَز ،هیتَاًس اثط ؾوی ثط فقبلیت آًعینّب گصاقتِ
ٍ ؾجت تَلف ٍ وبّف فقبلیت آًْب گطزز .ثسیي تطتیت
وِ ثب تجوـ آالیٌسُّب زض ثسى ،ثسى قطٍؿ ثِ تجعیِ،
زفـ ٍوبّف تطاون ثبفتی آى هیوٌس ،هگط آًىِ جبًساض
زض هقطو هساٍم حجن ظیبزی اظ اًَاؿ آالیٌسُّب لطاض
گیطز ،وِ ثقضبً اثط هٌفی ثط ؾیؿتن زفبفی هیگصاضًس.
زض چٌیي هَالقی فقبلیت آًتیاوؿیساىّب هیتَاًس ضًٍس
وبّكی ًكبى زّس[.]16

ظًسگی جبًساض ًكبى زٌّس .ثِ فالٍُ زض قطایظ ؾٌجفّبی
هیساًی ،ؾطیقتطیي ضٍـ تكریم اثطات حبز ٍ هعهي
تأثیطپصیطی زض ثبفتّب ٍ اضگبىّبی هرتلف هبّی ٍ وفعیبى
هیثبقٌسً .وًَِای اظ ایي ًكبًگطّبی ظیؿتی ثعضي قسى
وجس (ّپبتَهگبلی) زض ًتیجِ هوبًقت اظ فقبلیت غكبی
پالؾوبیی تَؾظ آالیٌسُّبؾت .ایي ًَؿ ًكبًگطّبی ظیؿتی
زض ٍالـ زض ؾغَح ثبالی پبؾد اضگبًیؿن زض همبثل
ظًَثیَتیهّب لطاض زاضًس ٍ زض ٍالـ ًكبى زٌّسُ تغییط اٍلیِ
زض ذهَنیبت ثیَقیویبیی یب فیعیَلَغیه اضگبًیؿن هیثبقس
[.]14
 -4-5نشبنگزهبی سیستی ایمونولوصیك بزای بزرسای
استزط محیطی
ضٍـّبی هتقسزی ثطای ثطضؾی اثطات هَاز قیویبیی ٍ
تقییي ًَؿ اثط آًْب ثط اضگبًیؿنّبی ظًسُ ٍجَز زاضز .اگطچِ
ثؿیبضی اظ ؾٌجفّبی هَجَز ،اثطات تَوؿیه هطثَعِ ضا
زض گًَِّبی تأثیطپصیطفتِ ًكبى زازُاًس ٍلی ایوٌی قٌبؾبى
ثِ تبظگی ثِ هحسٍزُ ٍؾیـ ظًَثیَتیهّبیی وِ فقبلیتّبی
ایوٌی ضا تحت تأثیط لطاض هیزٌّس ،پی ثطزُاًسٍ .اضح اؾت
وِ ؾیؿتن ایوٌی پتبًؿیلّبیی ثطای لضبٍت زض هَضز اثطات
تَوؿیه هَاز قیویبیی زاضز.
اظ آًجب وِ اعالفبت لبثل تَجْی اظ اجعای ؾلَلی ،تطقحی ٍ
هَلىَلی ؾیؿتن ایوٌی هَجَز اؾت ،پبؾدّبی ایوٌی ًیع
اثعاضّبی هٌبؾجی ثطای ؾٌجفّبی همبیؿِای ثیي ؾویت
هَاز تَوؿیه ثٌؾط هیضؾٌس.
ؾیؿتن ایوٌی ،ؾیؿتوی ثؿیبض تىبهل یبفتِ اؾت وِ
ٍؽیفِ آى فطاّن ًوَزى قطایظ ًبثَزی اجعای ثیگبًِ ،فَاهل
ففًَی ٍ ترطیت ؾلَلّبی زاضای ضقس غیطفبزی اؾت.
الظهِ اًجبم ایي هْن ،زاضا ثَزى زلت فطاٍاى زض اًتربة
هحل حولِ ٍ ؾطفت فول اؾت .فَاهلی وِ ثِ تطتیت ثطای
ضفـ ًمیهِ ون ثَزى هیعاى زلت زؾتگبُّبی ؾٌجفگط
هَاز ظًَثیَتیه ٍ پبؾدّبی زیطٌّگبم زض پبؾدّبی ًبقی اظ
فَاهل اؾتطؼظای هعهي ضطٍضی ثٌؾط هیضؾٌس[.]15
ًوًَِّبیی اظ ًكبًگطّبی ظیؿتیّبی ایوًََلَغیه وِ تب ثِ
حبل ثىبض ضفتِاًس اظ لطاض ظیط هیثبقٌس:
 -1افعایف اتَفبگَؾیتَظ

 -5-5سیستمهبی پزوتئینی و آنشیمی
قٌبذت ٍ اضظیبثی تغییطات ثیَلَغیه وِ ًتیجِ آلَزگی
قیویبیی ّؿتٌس لسمّبی هْوی ثطای ترویي اّویت ایي
آلَزگیّبؾت ٍ هیتَاًس ثِ قٌبذت هَاز آلَزُ فقبل ٍ هٌجـ
آًْب ووه وٌس .تغییطات ثیَلَغیه حبنل اظ تأثیطپصیطی اظ
هَاز قیوبیی ضا هیتَاى زض پبیف ثیَلَغیه هَضز اؾتفبزُ
لطاض زاز .تغییطات ذبنی هیتَاًٌس ثقٌَاى ًكبًگطّبی
تأثیطپصیطی اظ هَاز قیوبیی ذبل ٍ یب ًكبًگطّبی اثطات
ظیبًجبض تأثیطپصیطی هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطًس .اثطات
42

قوبضُ 70

فهلٌبهِ فلَم ٍ فٌبٍضی زضیب

ثیَتطاًؿفَضهبؾیَى 1هَاز قیویبیی آلی زذبلت زاضًس.
المبی ایي هؿیط ثبفث افعایف فقبلیت  ٍ P450ثسًجبل
آى افعایف ؾٌتع  ٍ mRNAزض ًْبیت افعایف پطٍتئیي
آًعیوی هیگطزز .ایي قٌبؾبگطّب ثِ فٌَاى ًكبًگطّبی
ظیؿتی ثىبض هیضٍز [.]18
 پطٍتئیيّبی اؾتطؼایي گطٍُ تَؾظ عیف ٍؾیقی اظ قطایظ فیعیىی ،هَاز
قیویبیی ،فلعات ؾٌگیي ،اؾتطؼ اوؿیساتیَ ٍ ًوىی ٍ غیطُ
ؾٌتع هیقًَس .اؾتطؼ ثبفث تغییط فوسُای زض تٌؾین
هتبثَلیؿن هیقَز ،ؾپؽ هجوَفِای اظ پطٍتئیيّبی
اؾتطؼ ؾطیقبً ؾٌتع هیقًَس ٍ تَلیس پطٍتئیيّبی ؾلَلی
وبّف هییبثس .یىی اظ اًَاؿ هْن ایي گطٍُ ،پطٍتئیيّبی
قَن حطاضتی ّؿتٌس [.]8
 آًتیاوؿیساىّبالمبی آًْب حبنل تَلیس اوؿی ضازیىبلّب زض ؾلَلّب اؾت
وِ آى ًیع ثِ فٌَاى پبؾری ثِ حضَض اوؿیساىّب هیثبقس.
اًَافی اظ ایي آًعین فجبضتٌس اظ :ؾَپطاوؿیسزیؿوَتبظ ،وبتبالظ،
پطاوؿیساظ ٍ گلَتبتیَى ضزٍوتبظ وِ زض ایي ثیي پطاوؿیساظ
ثبالتطیي تَاى اؾتفبزُ ثِ فٌَاى ًكبًگطّبی ظیؿتی ضا زاضًس
[.]19

آالیٌسُّبی قیویبیی ضا هیتَاى زض ؾغَح هرتلف
ؾبظهبًسّی ثیَلَغیه ،اظ ؾغَح هَلىَلی ٍ ثیَقیویبیی
گطفتِ تب ؾغح فیعیَلَغیه ٍ اًفطازی ٍ ثبالذطُ جوقیتی ٍ
اوَؾیؿتوی هكبّسُ ًوَز [.]17
ؾغَح ؾبظهبًسّی ثیَلَغیه زض ًكبًگطّبی ظیؿتی فجبضتٌس
اظ:
 اوَؾیؿتن EcosystemCommunity
 جبهقِ جوقیت Population فطز Individual اًسام Organ ثبفت Tissue ؾلَل Cell اضگبًل Organelle هؿیط Pathway هَلىَل .]17[ Moleculesوبضثطز تغییطات زض ؾغَح ثیَقیویبیی ثقٌَاى ًكبًگطّبی
ظیؿتی ،ثِ زٍ زلیل انلی حبئع اهتیبظات هكرهی اؾت.
اٍل ایٌىِ تغییطات ثیَقیوبیی یب هَلىَلی هقوَالً اٍلیي
پبؾد ّبی لبثل تكریم ٍ اًساظُگیطی ثِ تغییطات هحیغی
(قبهل هحیظ قیویبیی) ّؿتٌس.
زٍم ایٌىِ تغییطات ثیَقیوبیی هیتَاًٌس ثقٌَاى ًكبًگطّبی
ظیؿتی تأثیطپصیطی ٍ ًیع تغییط فول ًوبیٌس.
عجك تقطیف ،تغییط قیویبیی حبنلِ زض ؾیؿتنّبی
ثیَقیویبیی ًكبى زٌّسُ یه اثط ٍ تغییط اظ هبزُ قیویبیی
اؾت .تغییطات زض ؾیؿتنّبی ثیَقیویبیی فوَهبً
اًسیىبتَضّبی حؿبؼتطی ًؿجت ثِ ؾغَح ثبالتط
ؾبظهبًسّی ثیَلَغیه ّؿتٌس .زض حمیمت تغییط زض ؾغح
هَلىَلی اؾت وِ هٌتجِ ثِ یه اثط یب تغییط زض ؾغَح ثبالتط
ؾبظهبًسّی ثیَلَغیه هیگطزز .زیگط ایٌىِ تغییطات
ثیَقیویبیی هیتَاًٌس ًكبى زٌّس وِ اثطات اضبفی ثقسی
(زض ؾغح اًسام یب فطز) ثَلَؿ ذَاّس پیَؾت یب ذیط.

 -6-5ؾبیط ًكبًگطّبی ظیؿتی پطٍتئیٌی
هحممبى زض حبل تحمیك ضٍی وبضثطز ًكبًگطّبی ظیؿتی
زیگطی ًیع ّؿتٌس وِ فجبضتٌس اظ :پطٍتئیيّبی تٌؾینقًَسُ
تَؾظ گلَوعّ ،2ن اوؿیػًبظّب ،3اًَاؿ ّATPaseب،
هٌَآهیي اوؿیساظّب ،NADPH ،ؾیتَوطٍم  ،Cضزٍوتبظ ٍ
آًعینّبی ؾیتَوطٍهبتیهَّ ،ضهَىّبی هرتلف ،آًعینّبی
هؿیط ثیَؾٌتع "ّن" ،اپَوؿیسّیسضٍالظ ٍ گلَتبتیَى
تطاًؿفطاظ ؾیؿتنّبی آًعیوی آًتیاوؿیساًت ًوًَِ ای اظ
ًكبًگطّبی ظیؿتی پطٍتئیٌی هیثبقٌس.
ًوًَِ ای اظ ایي گطٍُ ًكبًگطّبی ظیؿتی ،آًعینّبی ضس
اوؿیساؾیَى وبتبالظ ٍ ؾَپطاوؿیسزیؿوَتبظ اؾت .ایي آًعین
ّب ثوٌؾَض هكرم ًوَزى اهىبى اؾتفبزُ اظ آًْب زض

ًوًَِّبیی اظ اًَاؿ ًكبًگطّبی ظیؿتی پطٍتئیٌی فجبضتٌس اظ :
 ؾیتَوطٍم  P450هٌَاوؿیػًبظ آًعینّبی  P450زض اًَاؿ ثبفتّب اظ جولِ وجس ،گٌبزّب،ولیِّب ،ضٍزُّب ،آثكفّب ٍ للت ٍجَز زاضًس ٍ زض

1

Salinity stress

2

Glucose Regulated Proteins: GRP

3

Hemeoxygenase
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 نتیجه گیزی و پیشنهبدات-6
وبضثطز ًكبًگطّبی ظیؿتی ثغَض فعایٌسُای ثِ اثعاضی هٌبؾت
ٍ ثطای اضظیبثی ظیؿت هحیغی هسضى زض اوَؾیؿتوْبی آثی
 ثِ پیفثیٌی، ظیطا اظ زیس تئَضی.ذكىی تجسیل قسُ اؾت
اثطات هَاز قیویبیی ٍیػُای وِ زض ثطًبهِ وٌتطل هَضز ثحث
ِ ایي ًىتِ لبثل شوط اؾت و. ووه هیوٌس،لطاض هیگیطًس
 زض،ًكبًگطّبی ظیؿتی هی تَاًٌس فالٍُ ثط فَایس ثؿیبض
ثطًبهِّبی وٌتطل هقوَل (ضٍظهطُ) ٍ زض همیبؼ ٍؾیـ زض
قٌبؾبیی ٍ اظ ثیي ثطزى هَاز قیویبیی ٍ آالیٌسُّبی هحیظ
.ظیؿت زض هَجَزات ؾْن ثِ ؾعایی زاقتِ ثبقٌس
ُاظ ایي ضٍ هی ثبیؿت زض ظهیٌِ قٌبؾبیی ٍ ًحَُ اؾتفبز
.ثْتط اظ ًكبًگطّبی ظیؿتی تحمیمبت ثیكتطی نَضت گیطز
ّوچٌیي ظهبًی وِ اضگبًیؿنّب ثِ فٌَاى وٌتطل وٌٌسُ ثىبض
 ثِ ٍیػُ ٌّگبهی وِ ایي وبضثطز ثطای اّساف،گطفتِ هیقًَس
ِوٌتطلی عَالًی هست ٍ ضٍظهطُ ٍ ّوچٌیي زض هٌبعمی و
ِ زض ًؾط گطفت،توطوع آالیٌسُّب ووتط اظ حس وكٌسُ ثبقس
 ذهَنیبت ثبفت،ُ تٌَؿ عجیقی ثیَلَغیه هبًٌس اًساظ،قَز
ٍ تٌَؿ عجیقی پبؾدّبی ثیَقیویبیی هبًٌس زض زؾتطؼ
ثَزى غصا ٍ تغییطات ظیؿت هحیغی ثِ فٌَاى فبوتَضّبی
.ولیسی ثبیس زض ًؾط گطفتِ قَز
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 اًساظُگیطیّبی قیویبیی،اظ ؾَی زیگط زض هحیظ ّبی آثی
.آة هوىي اؾت ثغَض زلیك ًتَاًس ویفیت آة ضا اضائِ زّس
ِاؾتفبزُ اظ هَجَزات اوَؾیؿتن هیتَاًس ثطای اضائ
 ثط ایي اؾبؼ وبضثطز.هغوئيتط ٍضقیت آة ثىبض گطفتِ قَز
قبذمّبی ثیَلَغیه ثوٌؾَض هسیطیت هحیظ ظیؿت
 قبذمّبی ثیَلَغیه اثعاض هفیسی جْت.پیكٌْبز هیقَز
تقییي هٌبعك آلَزُ ّؿتٌس ٍ زض ایي ثیي هی تَاى اظ
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