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  ها ترین یافته مهم
در ) اکسیدازفنلپراکسیداز و پلی(اکسیدان مهم  ر این تحقیق، تغییرات مولکولی و بیوشیمیایی دو آنزیم آنتید

هاي گندم دو ژنوتیپ متحمل و حساس مورد مقایسه  واکنش تنش اُکسیداتیو حاصل از بیماري سپتوریاي برگی در برگ
برداري نسبت  هاي نمونه  در تمامی زمانمتحملدر ژنوتیپ اساس نتایج حاصل، میزان بیان ژن پراکسیداز بر. قرار گرفت

)  ساعت12 و 6(افزایش نشان داده است که این افزایش در ساعات اولیه پس از آلودگی ) تیمار نشده(به نمونه شاهد 
را حفظ  ثابتی و پس از آن روند تقریباً)  برابر نسبت به شاهد10 و 18ترتیب،  به(بیشترین مقدار را نشان داده است 

 از روند منظمی پیروي نکرده است ولی متحملاُکسیداز در ساعات اولیه در ژنوتیپ  فنل سطوح بیان ژن پلی. نموده است
 بعد از ت آنزیم پراکسیداز در تمام دورهفعالی.  آلودگی آغاز و ادامه داشته استروند افزایشی آن از روز دوم پس از

اي در میزان  مالحظه اختالف قابل.  بیشتر از فعالیت آن در ژنوتیپ حساس بود به بیماريمتحملسازي در ژتوتیپ  آلوده
اکسیداز در  فنل میزان فعالیت آنزیم پلی. حساس مالحظه شد  ومتحملاکسیداز در دو ژنوتیپ  فنل آنزیم پلی فعالیت

برداري  گرچه در روز دوم نمونهقبولی را نسبت به نمونه کنترل داشته است، ا  افزایش قابلمتحملساعات اولیه در ژنوتیپ 
  .   اول رو به افزایش بوده استیافته است اما مجدداً و تا هفتهفعالیت آن کاهش 

  

 اکسیداز فنل تظاهر ژن، پراکسیداز، پلی : کلیديهاي واژه

 92-314-35   طرح تحقیقاتی به شماره شناسه:منبع یافته

   پور حسن سلطانلو، سعید نوابساناز رمضانپور،   سیده):گان(نویسنده
 

  اکسیدان در پاسخ به تنش بیماري سپتوریاي برگی گندم  هاي آنتی آنزیممطالعه تغییرات مولکولی و بیوشیمیایی برخی  :عنوان

  92- 314-35 :شماره

  13/11/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
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  اهمیت موضوع
هاي دفاعی است سبب کاهش و یا توقف آلودگی در   وسیعی از پاسخدامنهمقاومت به بیماري در گیاهان شامل 

هاي دفاعی شامل موانع فیزیکی و شیمیایی موجود مکانیسم. شوندمتقابل میزبان و پاتوژن می مراحل خاصی از اثر
هاي  یکی دیگر از راهکارهاي حفاظتی گیاه، پاسخ. کنند د میدر گیاه هستند که در استقرار پاتوژن تداخل ایجا

اثر متقابل بین پاتوژن و گیاه میزبان . شوند هایی است که پس از آلودگی فعال می صورت آنزیم دفاعی القاشونده به
، )POD(، پراکسیداز )PAL(آمونیالیاز  آالنین خصوص فنیل ها به منجر به تغییراتی در متابولیسم، فعالیت آنزیم

. شود  گلوکاناز می1،3- و بتا) SOD(، سوپراکسید دیسموتاز )LOX(، لیپوکسیژناز )PPO(اکسیداز  فنل پلی
ها را کاتالیز  ها به کوئینون اي است که اکسیداسیون وابسته به اکسیژن فنل اکسیداز آنزیم کدشونده هسته فنل پلی
ردوکتازها است که اکسیداسیون سوبستراهاي مختلف آلی و پراکسیداز یک پروتئین هِم از خانواده اُکسیدو .کند می

پراکسیداز در بسیاري از . کندکاتالیز می H2O2 و نیترات را در حضور C ترکیبات فنلی، سیتوکروم ؛غیرآلی مثل
فرایندهاي فیزیولوژیکی مثل رشد و نمو گیاه، کاتابولیسم اُکسین، اکسیداسیون ترکیبات فنلی براي تشکیل لیگنین 

اُکسیداز در فنلهاي پراکسیداز و پلیبا توجه به نقش مهم آنزیم. هاي زنده و غیرزنده نقش دارد پاسخ به تنشو
تواند  هاي مختلف، ارزیابی تغییرات آنها میتنش اُکسیداتیو حاصل از شرایط نامطلوب محیطی از جمله بیماري

 .محقق قرار دهددورنماي کاملی از پاسخ گیاه به این بیماري را در اختیار 

  )شرح مساله (مقدمه
تـوان   شوند که از آن جمله مـی هاي زنده و غیرزنده مواجه می  گیاهان در طول دوره زندگی خود با برخی از تنش         

مطالعات فراوان در زمینه تـنش اکـسیداتیو   . اشاره نمودهاي ین یا باال و بیماري  خشکی، شوري، دماي پای   به نور زیاد،    
هـاي فعـال اکـسیژن     ثابت نموده است که مواجهه گیاه با شرایط محیطی نـامطلوب منجـر بـه افـزایش تولیـد گونـه                 

)ROS (   ــسید ــال سوپراک ــل رادیک ــدروژن  )O2(مث ــسید هی ــال)H2O2(، پراک ــسیل  ، رادیک ــاي هیدروک   ) OH(ه
  هاي فعـال اکـسیژن منجـر بـه آسـیب بـه اجـزاي             تجمع گونه . شودها می در سلول ) RO(هاي آلکوکسیل    و رادیکال 

. شـود  هـا مـی  ها، اسیدهاي نوکلئیک و در نتیجـه مـرگ سـلول   ها، رنگدانهسلولی مثل لیپیدهاي غشایی، کلروپالست    
اکـسیداز   فنـل  و پلـی ) POD, EC 1.11.1.7(اکـسیدانی خاصـی مثـل پراکـسیداز      نتـی آهاي دفاعی  گیاهان از آنزیم

)PPO, EC 1.10.3.1 (هاي مختلف محیطـی  هاي فعال اکسیژن تحت شرایط تنشبراي کنترل سریع افزایش گونه
اکسیداز و پراکسیداز در گیاهـان در زمـان آلـودگی و یـا ایجـاد      فنلسطوح پلی. کنندمثل آلودگی پاتوژن استفاده می   

  .دهدزخم افزایش نشان می
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