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  Fusarium graminearumارزیابی فعالیت فنیل آالنین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و 
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اي براي مقابله با اين يافته پيچيدههاي تکاملهاي مختلف زيستي و غير زيستي قرار دارند و از استراتژيگياهان همواره در معرض تنش
هاي مختلف دفاعي نقشها و متابوليت هايي با سازي مسيرهاي انتقال سيگنال و توليد پروتئينتهديدات از جمله شناسايي بيمارگر، فعال

هاي گياهي اسيد ساليسيليک هورمون اي از مسيرهاي سيگنالي شاملکنند. دفاع گياهان عليه بيمارگرها توسط شبکه پيچيدهاستفاده مي
(SA( جاسمونيک اسيد ،)JA( و اتيلن )ETکه نقش حياتي در درک استرس و انتقال پيام دارند ) سازي مسيرهاي شود. فعالتنظيم مي

و  SAسيگنال دفاعي با توجه به شيوه زندگي بيمارگر، براي اطمينان از پاسخ دفاعي مناسب و مؤثر با تداخل مثبت يا منفي بين مسيرهاي 
JA / ET تنظيم مي( شود. فنيل آالنين آمونياليازPAL آنزيم کليدي مسير فنيل پروپانوئيد در گياهان است که نقش مهمي در بيوسنتز )

نقش محوري در سنتز ترکيبات فنلي در پاسخ به تنش هاي مختلف  PALي، فالونوئيدها و ليگنين دارد. تغييرات در فعاليت ترکيبات فنول
و مشتقات آن، موجب تنظيم بيوسنتز  JA( ممکن از طريق توليد مولکول هاي سيگنالي از جمله LOXايفا مي کند. ليپواکسيژناز )

 LOXو  PALي و فرايندهاي دفاعي گياه نقش دارند. در اين تحقيق، ميزان فعاليت آنزيم هاي جاسمونيک اسيد مي شود که در فيزيولوژ
در گياهچه ها و خوشه هاي ارقام حساس )فالت( و نسبتا مقاوم )گاسکوژن( در زمان  F. graminearumدخيل در مقاومت پايه گندم به 

فنيل آالنين به اسيد ترانس سيناميک در  -Lکننده عنوان تبديلبه PALهاي مختلف بعد از مايه زني مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت 
شده ناشي نانومتر در اثر ترکيب ديان هاي تشکيل 234بر پايه افزايش جذب در  LOXنانومتر تعيين شد. همچنين، فعاليت  290موج طول

و  PALايج نشان داد که باالترين سطح فعاليت آنزيمهاي از اکسيداسيون لينولئيک اسيد در حضور آنزيم ليپوکسيژناز اندازه گيري شد. نت
LOX  48در رقم گاسکوژن مشاهده شد. در ( ساعت پس از مايه زنيhpi باالترين ميزان سطح فعاليت هاي ،)PAL  وLOX  در

با تاخير در مقايسه گياهچه رقم گاسکوژن در مقايسه با رقم فالت مشاهده شد. فعاليت آنزيم ها در رقم فالت، تا حدي پايين تر و 
در  PALميزان فعاليت  F. graminearumبه باالترين سطح فعاليتش رسيد. پس از مايه زني با  hpi 96گاسکوژن افزايش يافت و در 

تا مرحله شيري افزايش و پس از آن در مراحل مختلف رشد کاهش يافت.  LOXخوشه ها در مرحله گلدهي افزايش داشت ولي فعاليت  
به عنوان نشانگرهاي عمده مسيرهاي فنيل پروپانوئيد و اکتادکانوئيد در واکنشهاي دفاعي  LOXو  PALآنزيم هاي  ن داد که نتايج نشا

 نقش دارند. F. graminearumگياه گندم  عليه  

 

 .Fusarium graminearum ،ارقام گندم، ليپوکسيژناز ،فنيل آالنين آمونيالياز واژه های کلیدی:
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