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  ها رین یافتهت مهم
هاي  هاي درگیر در واکنش این تحقیق به بررسی اثرات قارچ عامل بیماري سفیدك پودري جو بر بیان برخی ژندر 

، یک الین )104(این منظور از یک الین مقاوم براي . پرداخته شد) کیناز مپ(دفاعی جو و مسیر انتقال سیگنال 
 روز در فواصل 10ها از زمان شروع آلودگی تا  برداري نمونه. شداستفاده ) افضل(و یک رقم حساس ) 67(حساس  نیمه

ها  هاي کلیدي در تخریب دیواره سلولی قارچ  کیتیناز و گلوکاناز که آنزیمنشان دادنتایج . زمانی مختلف انجام شد
متر از ژنوتیپ هاي ژن کیتیناز ک  رونوشتتجمعدر الین نیمه حساس . باشند، بیان بیشتري در ژنوتیپ مقاوم داشتند می

 ساعت پس از 12بیشترین میزان بیان ژن کیتیناز در ژنوتیپ مقاوم در تیمار . مقاوم و بیشتر از ژنوتیپ حساس بود
در مورد سه ژن گلوکاناز، پراکسیداز و فنیل . آلودگی و کمترین میزان بیان آن در همین تیمار در ژنوتیپ حساس بود

کیناز  هاي ژن مپ  رونوشتتجمعافزایش در . نوتیپ مقاوم بیشتر از ژنوتیپ حساس بودآالنین آمونیالیاز، میزان بیان در ژ
هاي دفاعی  حساسیت و پاسخ در الین مقاوم و کاهش آن در رقم حساس، تاییدکننده نقش مسیر کینازي در واکنش فوق

   .گیاه جو در برابر بیماري سفیدك پودري جو بود
  

  کیناز، پاسخ دفاعی  جو، سفیدك پودري، مپ :هاي کلیدي واژه
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  پور حسن سلطانلو، سعید نواب، سیده ساناز رمضانپور ):گان(نویسنده
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  اهمیت موضوع
 یا و کردن جابجا به قادر که است هایی آنزیم شامل اکسیژن فعال هاي گروه برابر در گیاهان دفاعی هاي سیستم

 ترکیبات چنین حذف توانایی که هستند هاییآنزیم جمله از پراکسیدازها. هستند آزاد هاي رادیکال کردن خنثی
 نهایت در و یافته افزایش فنلی ترکیبات تجمع و سنتز آمونیالیاز، نینآال فنیل آنزیم فعالیت افزایش با. دارند را سمی

 دیگر از یکی .دهند می افزایش را زنده غیر و زنده هاي تنش به بافت مقاومت اکسیدانی، آنتی خواص با فنلی ترکیبات
 دفاعی نشواک هاي ژن گروه از که است کیتیناز ژن  جو، به سفیدك پودري مقاومت واکنش در درگیر هاي ژن
 گیاهان در اینکه با. یابد می افزایش گیاهی هاي سلول توسط آن بیان سطح بیمارگر حمله از پس معموالً و باشد می

 القاء حال، هر به. دارند نقش گیاهان رشد در کیتینازها ولی است، نشده مشخص ها آنزیم این براي سوبسترایی هیچ
 هاي  پاسخ.باشند می پاتوژن حمله به پاسخ در دفاعی هاي مکانیسم عنوان به هیدرولیکی، هاي آنزیم سایر و کیتینازها

 و) R (گیاه مقاومت ژن بین ژن - براي - ژن متقابل اثر براساس که شوند، می آغاز پاتوژن شناسایی با گیاهی دفاعی
 استوار رسپتور به ها الیسیتان مثل غیراختصاصی - نژاد الیسیتورهاي اتصال یا و) Avr (پاتوژن زایی غیربیماري ژن

 مطالعات. شود می تبدیل سلولی هاي پاسخ به پیوسته مسیرهاي طریق از متقابل اثر این از حاصل هاي سیگنال. است
 پس مشترك نقاط از یکی گیاهی )MAPK (مایتوژن توسط شده فعال کیناز پروتئین آبشار که دارد می بیان اخیر

  .باشد می پاتوژن از مشتق يالیسیتورها و مختلف هاي پاتوژن آلودگی از

  )شرح مساله (مقدمه
 شمال و مرکز آمریکا، شمال در جو تولید نواحی در زاخسارت هايبیماري ترینمهم از ییک پودري سفیدك

 و کنیدي حاوي که سفیدرنگ پودر وسیله به گیاه هوایی هايقسمت همه اپیدمی، حالت در. باشدمی اروپا
 که دارد گیاهان فتوسنتزي هاي فعالیت روي منفی اثر نتیجه در شود، می پوشیده است بیماري عامل برهاي کنیدي

 پودري سفیدك به واکنش در دفاعی پاسخ هايژن رونویسی .شودمی اقتصادي زیان و عملکرد کاهش باعث امر این
 به مقاومت هايژن. دارند دخالت امر این در نیز پاتوژن الیسیتورهاي و شودمی فعال پاتوژن با تماس نتیجه در جو

 را دفاعی پاسخ هايژن رونویسی پاتوژن، تماس و رشد نمودن محدود طریق از و غیرمستقیم طور به پودري سفیدك
 در شوند،می پاتوژن فعالیت مانع و شوندمی فعال ساعت 24 از پیش سریع، واکنش با مقاومت هايژن. کنندمی القا

   .دهند می رشد اجازه پاتوژن به ساعت 72 تا آهسته فعالیت با مقاومت هاي ژن که حالی
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