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 -۹مقدمه
با توجه به اینکه برخی ترکیبات درون سلولی (مانند آنزیمها ،هورمونها و )...قدرت
ماندگاری کمی در محیط آزاد دارند ،تعیین مقدار کمی و کیفی آنها در سلولها و
بافتهای زنده ،بدون تخریب بافت یکی از نیازهای مهم در تحقیقات بشمار میرود.
در این رابطه روشهایی مانند رزونانس مغناطیسی هسته (1)NMRو
ریزعکسبرداری با استفاده از رزونانسمغناطیسیهسته ( 2)MRIاز روشهای نوین
غیرتخریبی در تعیین واکنشها و رخدادهای درون سلولیبافتی بهحساب میآیند.
عکسبرداری مغناطیسی ( )MRIیکی از روشهای عیبیابی مورد استفاده در
بسیاری از کلینیکهای پزشکی میباشد (شکل  .)1استفاده از این دستگاهها در ابتدا
در علوم انسانی و پزشکی بوده و با رشد علم از آنها در علوم گیاهی ،شیمی و
کشاورزی و در مواردی همچون تعیین کمی و کیفی اسیدهای چرب ،آنزیمها،
هورمونها و همچنین تعیین مسیر حرکت این ترکیبات و تغییرات ایجاد شده در
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Nuclear magnetic resonance
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Magnetic Resonance Imaging
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آنها در طی حرکت به مکانهای متفاوت سلول استفاده گردید ] .[1دستگاههای
دارای دقت باال ،که دارای کیفیتی بین  111تا  1111برابر بیش از  MRIاستاندارد
هستند را میتوان در بررسی مواد مورد استفاده قرار داد ،همچنین با افزایش فرکانس
میتوان در علم فیزیولوژی گیاهی نیز از آنها بهره برد .دیده شده است که H-

 3MRIمیتواند اطالعاتی در نمونههای با اندازهی یک میلیمتر و یا کوچکتر را
تهیه نماید .همچنین استفاده از این روش برای عکسبرداری از فرایندهای آب-
گیری ،جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه نیز استفاده میشود ] .[2هدف از این مطالعه
استفاده از روش  MRIدر عکسبرداری مسیرهای حرکت و تسهیم آب در بذر
میباشد.

High-resolution MRI

2
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شکل  -۹تصویر دستگاه MRI
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-۳مشاهدهی تسهیم آب با استفاده از روشهای غیرتخریبی

آزمایشهای انجام شده با استفاده از روش  MRIدر بذر تنباکو نشان داده است که
با استفاده از این روش میتوان ریزعکسهایی از بذرهای کوچکتر از یک میلیمتر
نیز تهیه نمود .با استفاده از روش  MRIمیتوان حرکت پروتونها را در بذر درحال
آبگیری مشاهده نمود .در بذرهای خشک (شکل  ،2قسمت  )Aپروتونها بر اساس
محتوای آب و روغن موجود در بذر نشان داده شده است .عکسهای موجود در
شکل ( 2قسمتهای  )B,C,D,Eاز چهار بذر در سه جهت و در زمانهای یاد شده
تهیه شدهاند .شکل بذور سالم در این شکل نشاندهنده قدرت غیرتخریبی در این
روش میباشد .سیگنال جذب آب در روش  H-MAS NMRتنها سیگنالی است
که طبق شکل ( 3بخش  )Aدر نقطه  4/8 ppmافزایش نشان میدهد .این
سیگنال بیشترین بازه را در فاز دوم و سوم آبنوشی بذر نمایش میدهد ،بنابراین
سیگنالهای بوجود آمده اکثراً مربوط به جذب آب میباشند .شکل  4نشان دهنده
تسهیم و حرکت آب در بذر و جنین لوپین میباشد ] .[3هر شکل مربوط به زمان-
های متفاوتی که در شکل  5نشان داده شده است میباشد.

4
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شکل -۳مشاهده و عکسبرداری از بذر در حال آبگیری تنباکو با استفاده از روش MRI

(رنگهای هر بخش نشاندهنده میزان آب موجود در آن بخش میباشد).
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در شکل  2دیده شد که هیپوکوتیل ،باقیماندههای آندوسپرم و نوک ریشهچه دارای
بیشترین سهم آب هستند .در ریشه بخش کورتکس دارای بیشترین سهم آب
بوده (رنگ زرد) و بخشهای اطرافش که شامل الیهی آندودرم و پریسایکل
میباشند دارای سهم آب کمتری میباشند (رنگ قرمز) .در محور هوایی نیز مشاهده
میشود که بخش کورتکس هیپوکوتیل دارای بیشترین سهم آب است .در
صورتیکه در کوتیلدونها تسهیم آب هماهنگی و ترتیب خاصی ندارد.

6
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شکل  -9استفاده از روش  H-MAS NMRدر جذب آب بذر آرابیدوپسیس
(شکل  )Aو مقادیر کمی اسیدهای چرب (شکل )B
7
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-۹-۳ردیابی پسابش آب با MRI

ردیابی مکانیسم پسابش در بذرها کمک زیادی به شناسایی تحمل بذر به خشکی
میکند .روش عکسبرداری با استفاده از رزونانس مغناطیسی ( )MRIیکی از
روشهای مناسب و غیرتخریبی در مطالعهی بیولوژی رخدادهای مربوط به جذب
آب مانند جوانهزنی و ردیابی حرکت آب در بذر است .همچنین با استفاده از این
روش میتوان نحوهی پسابش و حذف آب درون سلولی در زمان خشک شدن بذر
را نیز ردیابی نمود.
مطالعات کمی در ردیابی پسابش آب در بذر انجام شده است .در تحقیقی که بر
روی لوپین ( )Lupinus luteus L.انجام شده است مشاهده شد که بذرهای لوپین
با نزدیک شدن به رسیدگی برداشت ،آب خود را از دست میدهند در حالیکه در
این بازهی زمانی بذر در حال افزایش مواد غذایی نیز میباشد.
عکسبرداریها با استفاده از روش  MRIنشان داد که در بذر لوپین در حال
خشک شدن در پایان دوره پسابش ،یکسری مسیرهای خروج آب وجود دارند که
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عمل انتقال آب از درون بذر به مناطق سطحی را انجام میدهند .شکل  4نشان
دهنده عکسهای تهیه شده با استفاده از روش  MRIمیباشد.
در این عکسها نقاط روی عکس نشان دهندهی محل خروج آب از بذر در زمان
خشک شدن میباشد که انتهای مسیرهای انتقال آب در درون بذر را نمایش می-
دهد .با استفاده از روشهای  MRIمیتوان از سایر بذرها در حال پسابش نیز
عکسبرداری نموده و مسیر حرکت آب در زمان خشک شدن بذر را مشخص نمود.

شکل  .4عکسهای تهیه شده با استفاده از روش  MRIدر روزهای  95تا  55پس از
گلدهی گیاه لوپین (ستون اول و دوم مربوط به عکسهای سطحی و برش میانی از بذر
میباشد .ستون سوم و چهارم بذر از طرف  Coronalو ستون پنجم و ششم مربوط به
برش عرضی بذر میباشد).
9
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-2-2مشاهدهی تسهیم چربی با استفاده از روش MRI

بدلیل این که نمودارهای مربوط به چربی و آب با توجه به مواد شیمیایی جانبی
موجود در آنها از هم مجزا میباشند ،میتوان با انتخاب نوع ماده شیمیایی جانبی
( 4)CSSIمورد نظر از بذر برای هر ترکیب با روش  MRIعکسبرداری نمود.
شکل  5نشان دهنده این عمل برای بذور کاج سفید غربی میباشد .در بذور آب-
گرفته کاج ،آب پویا بیشتر در جنین و پوسته بذر تجمع پیدا میکند در حالیکه
مگاگامتوفیت و جنین نیز دارای سطوح باالیی از روغن هستند .عکسبرداری از
بذور در حال جوانهزنی با استفاده از روش  H-NMR CSSIنشان میدهد که
چربیهای ذخیرهای در ابتدا به محلهای مریستمی میرود که مهمترین بخش
برای توسعهی گیاهچه هستند (شکل .)5بنابراین با استفاده از روش انتخابی مواد
شیمیایی  H-NMRمیتوان حرکت منابع چربی را ردیابی نمود.

Chemical Shift Selective Imaging

11
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شکل .5استفاده از روش  H-NMR CSSIدر بررسی بذر کاج سفید غربی
در زمان جوانهزنی .مسیر حرکت آب (باال) مسیر چربی (پایین) در بذر نشان
داده شده است .عکسبرداری در زمانهای یکسان انجام شده است و از
چپ به راست به ترتیب از مراحل ابتدایی تا انتهایی پیش از جوانهزنی می-
باشد.

نتیجهگیری

استفاده از روشهای غیر تخریبی نظیر  MRIدر انجام تحقیقات کشاورزی جهت
تعیین مقدار کمی و کیفی ترکیبات درون سلولی اهمیت زیادی دارد .یک از موارد
استفاده از این تکنیک مشاهده نحوه حرکت آب حتی در بذرهای بسیار ریز میباشد.
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این ردیابی کمک زیادی به شناسایی تحمل بذر به خشکی میکند و در هنگام
.خشک شدن بذر نیز می توان نحوه حذف آب درون سلولی را مشاهده نمود
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