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کیدهچ
تـرین آنهـا سـیدروفور نـوع     کننـد کـه مهـم   یمـ ي فلورسـنت سـیدروفورهاي متعـددي را تولیـد     هاسودوموناسمقدمه:

شـود و  یمـ ها باعث افزایش فراهمی آهن موردنیاز باکتري و گیاهـان  يباکترپایووردین است. تولید سیدروفور در این 
هاي گیاهی دارد.یماريباي در کنترل یژهوهمچنین اهمیت 

سویۀ سودوموناس 21یري تولید سیدروفور، میزان تولید سیدروفور گاندازهي هاروشۀمنظور مقایسبهها:مواد و روش
-CASکمـی نیمه، روش CAS-Agarبا روش کیفی باسیلوسهمراه دو سویۀ مرجع خارجی و یک سویۀ بومی ایران به

AD ی اسپکتروفتومتري با استفاده از سیدروفور خالصیري شد.گاندازهو روش کم
هـا محـدود و درنتیجـه    یهسورشد سلولی تعدادي از HDTMAعلت وجود مادة شویندةبهCAS-Agarدر روش نتایج: 

هـا قـادر بـه تولیـد سـیدروفور بودنـد کـه بیشـترین و         يبـاکتر همۀ CAS-ADتولید سیدروفور آنها پایین بود. در روش 
P. fluorescensکمترین مقـدار تولیـد مربـوط بـه      UTPF76 وP. fluorescens UTPF45    و 005/1بـا تولیـد معـادل

P. aeruginosaو موتانـت پـایووردین   باسیلوسیتر دفروکسامین بود. در دو روش اخیر سویۀ در لگرمیلیم0026/0

MPFM1به نوع سیدروفور بـود. در  هاروشبودن این دهندة غیرانتخابیزان کمی تولید سیدروفور کردند که نشانمیبه
P. aeruginosaهـاي  یهسـو یري بود که گاندازهروش کمی فقط سیدروفور نوع پایووردین قابل MPFM1وBacillus

sp.7به سویۀ خارجی قادر به تولید آن نبودند. بیشترین میزان تولید پایووردین مربوطNSK2میکرومول بر 29/625با
P. fluorescensهاي یهسولیتر بود و در پی آن  UTPF65 ،P. fluorescens UTPF81وP. fluorescens UTPF87 در

رتبۀ بعدي قرار گرفتند.
بهتـرین روش بـراي بررسـی میـزان تولیـد سـیدرفور کـل و روش        CAS-ADدر مجمـوع روش  گیـري: بحث و نتیجـه 

ــایووردین اســت کــه عمــدتاً توســط       ــوع پ ــراي تشــخیص ســیدروفور ن ــق و کــارا ب ــز روشــی دقی اســپکتروفتومتري نی
شود.یمي فلورسنت تولید هاسودوموناس

، پایووردینCAS-Agarي فلورسنت، هاسودوموناسسیدروفور، هاي کلیدي:واژه
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1396بهار، 21شماره، ششمسال ها، شناسی میکروارگانیسمپژوهشی زیست-فصلنامه علمی98

.مقدمه
زمــین بعــد از ۀآهــن چهــارمین عنصــر فــراوان پوســت 

و اسـت درصد 6/5اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان
pHاین عنصـر در  . شودیتقریباً در هر نوع خاکی یافت م

حل صورت غیرقابلبیشتر بهبراي رشد گیاهان5/6باالي 
ــین ال ــهدر ب ــايی ــان ه ــف ک ــایمختل ــود دارده . )1(وج

ــائق   ــراي ف ــاك ب ــودات خ ــکل   موج ــن مش ــر ای ــدن ب آم
تـرین  بندنـد کـه مهـم   یمـ سازوکارهاي مختلفی را به کار 

).2آنها تولید سیدروفورها است (
کشت هسـتند  هایی که قابلیکروارگانیسممتقریباً همۀ 

ها قادر به تولید سیدروفور هستند یلوسالکتوباسبه غیر از 
ســاختار ســیدروفوري شــناخته 500). تــاکنون تقریبــاً 3(

رسـد کـه تعـداد زیـادي از     یمـ شده است؛ اگرچه به نظر 
اینها نتیجۀ اختالفـات واقعـی سـاختاري نباشـند. براسـاس      

فورها بــه چهــار یدروســســاختار مولکــولی و نــوع بانــدها 
شـوند  یمبندي یمتقسگروه باکتریایی و سه گروه قارچی 

. 1هـا شـامل مـوارد هسـتند:     يبـاکتر ). سیدروفورهاي 4(
از جمله انتروبـاکتین کـه بـاالترین    هاکاتکولگروه فنول 

میل ترکیبی براي آهن را بین سیدروفورهاي شناخته شده 
سـرعت در  هدارد؛ اما این ترکیب بسیار ناپایدار اسـت و بـ  

.Eشـود. انتروبـاکتین توسـط    یمـ خاك هیدرولیز  coli و
شود. اگروبـاکتین  یمتولید spp.Enterobacteهمچنین

هـا  یدروکسیماته. 2و پایوچلین هم از این گروه هستند. 
هـا؛ ایـن سـیدروفورها    ینفروکسـام از جمله ائروبـاکتین و  

ــه     ــانواده انتروباکتریاسـ ــاي خـ ــط اعضـ ــب توسـ و 1اغلـ
ي هـا کنندهشوند که همه کلونیزهیمها تولید ینومیستاکت

عمومی ریشۀ گیاهان هستند. سیدروفور تولیدشده توسـط  
به غیر از موارد معدودي از ایـن نـوع اسـت، ایـن     هاقارچ

نوع سیدروفور بیشـترین غلطـت را در خـاك دارد؛ ولـی     
ثابت پایـداري (قـدرت اتصـال بـه آهـن) آن نسـبتاً پـایین        

توانـد نقـش مهمـی در افـزایش رشـد گیـاه       یماست؛ لذا 
ها (در بعضـی منـابع   یزوباکتینر. گروه 3). 5داشته باشد (

شوند) که توسط اعضـاي جـنس   کربوکسیالت نامیده می
عنوان منبع مـؤثري از آهـن   شوند و بهتولید می2ریزوبیوم

ــل   ــان عمـ ــراي گیاهـ ــبـ ــد. یمـ ــر از 4کننـ ــروه آخـ . گـ
ا هستند کـه سـاختار   هیووردینپاسیدروفورهاي میکروبی 

تري دارند. وجود این ترکیبات اولین بار یچیدهپمرکب و 
مــایر و 1978گــزارش شــد و در ســال  1943در ســال 

ساختار شیمیایی و خصوصیات فیزیولـوژیکی آن  3عبداهللا
طـــور ). ایـــن ســـیدروفورها بـــه6را مشـــخص کردنـــد (

ــد ســودوموناساختصاصــی توســط اعضــاي جــنس   تولی
يسـودومونادها شوند و نقش مهمـی در تـوان رقـابتی    یم

کننـد  یمعامل کنترل بیولوژیک بیمارگرهاي گیاهی ایفا 
ــزارش). 7و6( ــاگ ــان  ه ــر نش ــددادهي اخی ــن  ان ــه ای ک

سیدروفورها نقش مهمی در تأمین آهن موردنیاز گیاهـان  
ي هــاســودوموناس). گفتنــی اســت کــه 8کننــد (یمــایفــا 

وردین سـیدروفورهاي دیگـري از   فلورسنت عالوه بر پایو
سالیسیلیک و کوئینولوباکتین را نیـز  جمله پایوچلین، اسید

کننـد کـه کـارایی آنهـا در جـذب آهـن بسـیار        تولید مـی 
ــا ــت ( یینپ ــایووردین اس ــر از پ ــاکنون 3ت ــاروش). ت ي ه

متعددي براي بررسی میزان تولیـد سـیدروفور ارائـه شـده     
ــاز، از    ــه نی ــتفاده اســت کــه پژوهشــگران بســته ب ــا اس آنه

-CAS5) روش 9(4کنند. براي اولین بـار شـان و نیلنـد   می

Agar  .را براي بررسی میزان تولید سیدروفور ارائه دادنـد
HDTMA6نقطه ضعف این روش وجود مـادة دترجنـت   

شـد.  یمـ هـا  یکروارگانیسـم مبود که مانع رشد بسـیاري از  
معرفـی شـد کـه    CAS-AD7براي رفع ایـن نقـص روش   

میکروارگانیسم ابتدا در محیط اختصاصی خود رشد داده 
ــ ــه     یم ــیدروفور ب ــاوي س ــی ح ــایع روی ــپس م ــود و س ش

شـود. روش  یمـ اضـافه  CASي محیط کشـت  هاچاهک
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) معرفـی کردنـد،   6اسپکتروفتومتري که مـایر و عبـداهللا (  
امکان تعیین دقیـق مقـدار سـیدروفور نـوع پـایووردین را      

یدروفورهاي دیگـر تولیدشـده توسـط    سـ فراهم کـرد امـا   
یـري نبودنـد. در   گانـدازه با این روش قابلهاسودوموناس

) 10ایران براي اولین بار رسـولی صـدقیانی و همکـاران (   
میـزان  یـاه، محـرك رشـد گ  هـاي يغربال بـاکتر منظوربه

تولید سیدروفور سودومونادهاي فلورسنت ریزوسـفري را  
هــدف از ایــن   بررســی کردنــد.   CAS-Agarبــا روش 

ي هـا سودوموناسپژوهش بررسی میزان تولید سیدروفور 
ــا هـــاخـــاكفلورســـنت بـــومی  ــران بـ ــاروشي ایـ ي هـ

بـراي ارائـۀ   هـا روشگیري متفـاوت و مقایسـۀ ایـن    اندازه
بهترین روش براي هر شرایط است.

.هامواد و روش
ــاکترهــايیهســو ــاکتري22: يب هــاي یهســواز ســویۀ ب

هاي آنتاگونیست قطب کنتـرل  يباکترمنتخب کلکسیون 
بیولوژیک دانشـگاه تهـران کـه داراي قـدرت بـاالیی در      
بیوکنترل عوامل بیمارگر مختلف بوده و همچنین قادر بـه  

.Pبهبود صفات رشدي گیاه بودند انتخاب شدند. سـویۀ 

aeruginosa 7NSK2بلژیــکجــومــزارعازجداشــده
نـوع سـه وجـود . عنوان سویۀ مرجع اسـتفاده شـد  به)11(

دراسـید سالیسـیلیک وپـایوچلین پـایووردین، سیدروفور
P. aeruginosaسـویۀ .اسـت رسیدهاثباتبهسویهاین

MPFM17سویۀپایووردینموتانتNSK2بـه مقـاوم و
تولیـد توانـایی سـویه ایـن است.کانامایسینبیوتیکآنتی

.)11(را ندارد پایووردیننوعسیدروفور
ــاکترينگهــداري  کشــتهــا روي محــیطبــاکتري: هــاب

صـورت مـورب کشـت    داخل لوله آزمایش بـه بیینگک
پـارافین  روي آن رشد کامل بـاکتري و بعد ازشدندداده

دمـاي منفـی چهـار    در شـده ریختـه و  سـترون مایع دوبـار  

.شدندنگهداري یگرادسانتدرجه 
ایـن در. شدانجامصورت یخ خشک نیزنگهداري به

لیتر محیط کشت شیرخشک بدون چربی یلیمیک روش
ــی   ــدون چرب ــون 100(شیرخشــک ب ــرم، 5گــرم، پپت گ

ــاکاروز  ــر آب) درون   5س ــک لیت ــرم در ی ــهگ ــالول ي ه
لیتـر ریختـه و اتـوکالو شـد.     آزمایشی با حجم چهار میلی

بعد از سردشدن در شرایط سترون یک لـوپ بـاکتري بـه    
درون اضافه شد. بعد از هشـت سـاعت محـیط   هالولهاین 
هـا لولـه با استفاده از نیتروژن مایع منجمد شد. ایـن  هالوله

ساعت در دستگاه لیوفلیز قرار داده شـدند تـا   12مدت به
طور کامل آبگیري شوند. سپس با استفاده از شعلۀ گـاز  به

بسـته و در دمـاي محـیط نگهـداري     هـا لولـه اکسیژن سـر  
).12شدند (

پـایووردین  سازيخالصوتهیه: سازي پیـووردین خالص
P. fluorescensۀســوی UTPF59 ــا اســتفاده از روش ب

ــایر و     ــاس روش م ــونی براس ــویض ی ــاتوگرافی تع کروم
انجام شد.  )13با اندکی تغییر ()، 6عبداهللا (

تیمارهــايدرســیدروفورتولیــدمیــزانبررســیبــراي
ــف ــودالزممختل ــیب ــتانداردمنحن ــناس ــتای ــامتابولی ب

90منظـور بدین. شودرسمخالصووردینپایازاستفاده

وشــدحــلمقطــرآبدرخــالصســیدروفورگــرمیلــیم
فیلتـر ازحاصـل محلول. رسیدلیترمیلی100بهآنحجم

محلـول فـوق   . شودسترونتاشددادهعبورمیکرون2/0
. شـد نگهداريتاریکیدروسانتیگراددرجه4دماي در

وشـد تهیـه مقطربآدرمحلولاینمختلفيهاغلظت
شـد  خوانـده نانومتر400موجطولدرآنهاجذبمیزان

ازاسـتفاده بـا . )+T70مـدل  8جی اینسترومنتیپ(دستگاه 
افـزار نـرم اسـتاندارد در منحنـی آمـده، دسـت بـه يهاداده

نوشـته همبسـتگی خـط معادلـه شد ورسم2007اکسل 
شد. با استفاده از معادله خـط و وزن ملکـولی پـایووردین    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1396بهار، 21شماره، ششمسال ها، شناسی میکروارگانیسمپژوهشی زیست-فصلنامه علمی100

ــد (     ــبه ش ــایووردین محاس ــولی پ ــریب م ). ε=7300ض
براســـاس ایـــن ضـــریب مـــولی و فرمـــول زیـــر غلظـــت 

).  6یري شد (گاندازهپایووردین 
A=εBCA نانومتر 400= جذب درε ضریب مـولی =

B  قطر کووت =Cغلظت پایووردین =
هایهسوتولید سیدروفور در یري میزان گاندازه.

الکساندر و روشازبررسیایندر: CAS-Agarروش 
از چهـار  CAS-Agarیط) اسـتفاده شـد. محـ   14(9زوبرر

ــه  ــهصــورتمحلــول کــه هــر کــدام ب ســترونياجداگان
.  شودیمیهتهشوندیم

ازمحلــولایــن:)1محلــول (Fe-CASمعــرف محلــول
(در مـوالر یلـی میکFeCl3-6H2Oلیترمیلی10اختالط

محلـول  لیتـر میلی50با) موالرمیلی10اسیدکلریدریک
CAS)21/1ارغـوانی محلول. شدتهیه) لیتردرگرمیلیم

40بـه پیوسـته دادنتکانباهمراهوآرامیحاصل بهتیرة

) لیتــردرگــرمیلــیمHDTMA)82/1محلــول لیتــرمیلــی
بـود تیـره آبـی رنگدارايکهحاصلمحلول. شداضافه

یگراددرجـه سـانت  50تـا  یطمحـ يو در دمـا شداتوکالو
شود.  یهتازه تهصورتبهبایدمحلولاین. شدسرد

کـردن حـل بادوشمارهمحلول):2(محلول بافرمحلول
ــرم24/30 ــافرگـ -PIPES)piperazine-N,N′-bis(2بـ

ethanesulfonic acid یمحلول نمکـ لیتریلیم750) در
0/1و NaClگـــرم KH2PO4،5/0گـــرم 3/0يحـــاو

ــا pHو یــدگردیــهتهNH4Clگــرم  % بــه KOH50آن ب
15فـوق محلـول بـه از اتـوکالو، قبـل رسانده شـد. 8/6

و با افزودن آب مقطر حجـم آن بـه   اضافه شدآگارگرم
ــیم800 ــریل ــلیت ــا  یدرس ــوکالو ت ــد از ات ــه 50. بع درج

سرد شد.یگرادسانت
دو گـرم گلـوکز، دو   حـاوي ):3(محلول غذاییمحلول
ــان  ــرم م ــیم493یتول،گ ــرمیل MgSO4. 7H2O،11گ

MnSO4.H2O،4/1گـرم یلـی مCaCl2،17/1گرمیلیم

CuSO4.5H2O،2/1گرمیلیمH3BO3 ،04/0گرمیلیم

.Na2MoO4گرمیلیم0/1و ZnSO4. 7H2Oگرمیلیم

2 H2Oاتوکالوجداگانهصورتبهیزمحلول نین. ااست
.شدسردو

گـــرمســـهمقـــدار):4(محلـــول کازامینواســـیدمحلـــول
یـن آب مقطـر اضـافه شـد. ا   لیترمیلی30بهکازامینواسید

ــتگاه م   ــتفاده از دس ــا اس ــول ب ــیمحل ــوریل ــراز فپ 2/0یلت

گردد.سترونعبور داده شد تا یکرونم
محلول چهار و سپس محلول سه به محلـول بـافر   ابتدا

زدنهـم بـا وآرامـی بهمعرفمحلولآخراضافه شد. در 
یمتريسـانت نُـه يپتـر يهـا اضـافه شـد و در تشـتک   یکاف
پــنج ي،پتــريهــاتشــتکیــنایحتلقــي. بــراشــدیــعتوز

هـا يبـاکتر سـاعته 24از کشـت  یون،سوسپانسـ یکرولیترم
7NSK2یۀاسـتفاده شـد. از سـو   يگـذار قطـره صورتبه

ــه ــوانب ــتشــاهدعن ــت ،MPFM1ســویۀازومثب (موتان
ــایووردین ــه) پ ــوانب ــ عن ــاهد منف ــد. ا یش ــتفاده ش ــناس ی

.شدندنگهداريC˚27يدمادريپتريهاتشتک
ــد CASآهــن از جداشــدنباعــثســیدروفورتولی

رنــگینــارنجۀهالــیــکیــدآن تولیجــۀکــه نتشــودیمــ
روزسـه درهالـه ایـن قطـر . اسـت بـاکتري کلنـی اطراف
.گردیدمحاسبهیزسه روز نیانگینو مشدثبتمتوالی

مادةداشتندلیلبهCAS agarمحیط:CAS-ADروش
ــات  ــت ک ــرا HDTMAیونیدترجن ــه ب ــوگيک از یريجل

مـانع رشـد   شـود، یاضـافه مـ  Fe-CASرسوب کمپلکس 
اسـت. طبـق گـزارش    یزوسـفري رهايياز باکتریاريبس

هــاي يبــاکتردرصــد 70-79)، 14(الکســاندر و زوبــرر
10TSAریزوسـفري کـه روي محـیط کشـت غیرانتخـابی      

CAS-Agarیطمحـ يبودند، قادر به رشد رورشد کرده

.نبودند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

101فلورسنت بومی ایرانيهاسودوموناسي مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در هاروشبررسی 

ــات ــترکیب ــرايCAS-Agarیطمح ــناب ــای یشآزم
غـذایی مـواد تمـام اینکهغیربه. استقبل یشمشابه آزما

درون یطمحـ یختن) حذف شدند. بعد از ر4و3(محلول 
پـنج کـن سـوراخ پنبـه چـوب بـا اسـتفاده از   پتـري، تشتک

-CASيپتـر يهـا در تشـتک ییهـا چاهـک متـري، یلیم

Agarتـا زمـان اسـتفاده    يپتـر يهاتشتکینشد. اایجاد
ــا ــایلوندرون ن ــتيه ــالدرو یکیپالس ــداري یخچ نگه

). 15شدند (
درجـه  27يسـاعت، در دمـا  40مـدت بـه هايباکتر

برلیتـر گـرم 6( یناتکشت سوکسیطمحيرویگرادسانت
K2HPO4،3ــرم ــرگ ــرب ــرمKH2PO4،2/0لیت ــرگ ــرب لیت

7H2OMgSO4،ــک ــرمیــ ــرگــ ــربــ وNH4SO4لیتــ
KOHکـه بـا اسـتفاده از    اسـید ینیکسوکسـ لیتـر برگرم4

) رشــد داده شــدند و ســپس شــدرســانده7pH% بــه 50
ــاکتریونسوسپاســ ــهg10000در يب ــدتب ــه10م دقیق

میکرولیتـر 35میـزان به. شدجداروییمایعوسانتریفیوژ
شد. بعـد از  یختهها ردرون چاهکیههر سوروییمایعاز

دوبـاره  روییمایعهمانازیگرديجذب آن مقدار مساو
8مـدت بـه يپتـر يهـا هـا اضـافه شـد. تشـتک    به چاهک

قرار گرفتنـد و قطـر   یگراددرجه سانت27يساعت در دما
يسـر ازشـد.  گیريها اندازهاطراف چاهکینارنجۀهال

يتجـار سیدروفوردرلیترگرمیلیم5/2محلول يهارقت
وشــداســتفادهاســتانداردمنحنــیرســميبــرا®دســفرال
معادل دسفرال صورتبهسیدروفورتولیدمیزاندرنهایت

شد.یريگاندازه
کشـت ازمیکرولیتر100مقدار: يروش اسپکتروفتومتر

ــاعتۀ24 ــاکترسـ ــهـــايبـ ــیطدر محـ بـــه یناتسوکسـ
یناتسوکســیطمحــلیتــریلــیم40يحــاويهــافالســک

40مـدت بـه يبـاکتر هـاي یونسوسپانسـ یـن منتقل شـد. ا 
ــا  ــاعت در دم ــانت 27يس ــه س دور در 120و یگراددرج

بـا  يبـاکتر يهـا شدند. سلولينگهداریکرشيرویقهدق

رسـوب یقهدق10مدتبهg10000در یفیوژکردنسانتر
یعجــذب مــایــزانهــا مداده شــدند. بعــد از حــذف ســلول

نــــانومتر بــــا دســــتگاه 400در طــــول مــــوج یــــیرو
از آمـده دستبهییرویعشد. از ماخواندهاسپکتروفتومتر 

اسـتفاده شـاهد عنـوان بـه ) MPFM1(پایووردینموتانت 
ــا اســتفاده از يهــا. دادهشــد اســتانداردمنحنــیحاصــل ب

تبـدیل برلیتـر مـول بـه خـالص پایووردینازآمدهدستبه
یۀسـو شـدة سـازي خالصپایوورینازمنظوربدین. شدند

UTPF5در شـده استفادهايیشهاستفاده شد. تمام لوازم ش
ــنا ــ یــ ــا اســ ــال1/0یدهیدروکلریدریکروش بــ نرمــ

).9(شودزدودهآهنهايیشدند تا آلودگاسیدشویی
میـانگین مقایسـۀ وواریـانس تجزیـۀ : آمـاري محاسبات

و) <05/0P(11دارمعنـی تفاوتحداقلروشبهصفات
. گرفــتانجــام، 12SASخطــیمــدلروشازاســتفادهبــا

ــال ــودننرم ــراکنشب ــادادهپ ــله ــالیزازقب ــاريآن ــاآم ب
.)17(شدآزمایشSASافزارنرم

.نتایج
هایهسوگیري میزان تولید سیدروفور در اندازه.

، هنگامی که آهـن  CASمعرف : CAS-Agarروش -1
شود و در صورتی رنگ آبی دید میبه آن متصل است به

شود. چون اتصـال  رنگ میکه آهن آن جدا شود نارنجی
CAS-Fe قوي نیست، هر عاملی که بتواند با گرفتن آهن

شـود،  این پیوند را بشکند باعث بروز رنـگ نـارنجی مـی   
دار شده برآوردي تقریبـی از مقـ  تغییر رنگ دادهۀقطر هال

). قابل توجه است که ایـن محـیط   1آن ماده است (شکل 
ي کــه خاصــیت ســیدروفوري داشــته امــادهدر مقابـل هــر  

دهد؛ بنابراین قطر هاله نمایـانگر مجمـوع   یمباشد جواب 
هـــاي یهســـوســـیدروفورهاي آن ســـویه اســـت. از بـــین 

4/20قطـر  ي بـه اهالـه بـا  UTPF76ۀموردآزمایش سـوی 
بیشترین تولید سیدروفور را داشت و به دنبـال آن  متریلیم
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قـرار گرفتنـد   UTPF68و7NSK2،UTPF45هـاي  یهسو
92/12، 13ترتیـب  تولیدشده توسط آنها بهۀکه قطر هال

ــ1بــود. در جــدولمتــریلــیم11و  تولیدشــده ۀ قطــر هال
مختلف در سـه روز متـوالی و همـراه بـا     هايیهسوتوسط 

طــور کــه در اســت. همــانشــدهمیــانگین ســه روز آورده
کــه موتانــت MPFM1ۀشــود ســویجــدول مشــاهده مــی

پایووردین است نیز هاله داده است؛ اما قطر ایـن هالـه در   
) خیلـی کمتـر اسـت.    7NSK2وحشـی ( ۀمقایسه بـا سـوی  

هـا گفتـه شـد،    یهسوطور که در قسمت خصوصیات همان

در این سویه عالوه بـر پـایووردین کـه سـیدروفور اصـلی      
اسـم پـایوچلین و   ت کم دو سیدروفور دیگـر بـه  است دس

تواننـد باعـث   شـوند کـه مـی   یماسید نیز تولید سالیسیلیک
مورداستفاده نیـز قـادر   باسیلوسباکتري ایجاد هاله شوند. 

آن نیز با مابقی ۀي ضعیف بود که رنگ هالاهالهبه تولید 
-CASدر محـیط  UTPF93ۀمتفـاوت بـود. سـوی   هاهاله

داشت و فاقـد تـوان تولیـد سـیدروفور     آگار رشد ضعیفی
بود.  

میزان تولید سیدروفور کل آنها ةدهندها نشانيباکتررنگ اطراف کلنی نارنجیۀاگار. هال- CASدر روش هایهسوتولید سیدروفور-1شکل 
است.نشان داده شده 94) با عدد MPFM1و موتانت پایووردین آن (95با عدد 7NSK2ۀاست. سوی

ــیاري از : CAS Agar Diffusionروش -2 بســـ
علـت وجـود مـواد دترجنـت     هاي ریزوسـفري بـه  يباکتر

HDTMA ــیط ــد   CAS-Agarدر مح ــایی رش ــد توان فاق
روي این محیط هستد؛ درنتیجـه میـزان تولیـد سـیدروفور     

بنـابراین بـراي   گیـري نیسـت؛   اندازهآنها به این روش قابل
رفع این مشکل، این روش چنـد بـار اصـالح شـده اسـت.      

) آزمـونی را طراحـی کردنـد کـه     15(13شین و همکاران
از مـایع  CASبه جاي کشت مستقیم باکتري روي محیط 

ــی تولیدشــده در  ــه  یطمحــروی هــاي اختصاصــی آن گون
هـا روششـد. ایـن آزمـون در قسـمت مـواد و      یماستفاده 

آمـده از ایـن روش   دسـت نتـایج بـه  شرح داده شده است.
هـا بـا روش قبلـی متفـاوت بـود.      یهسـو بسـیاري از  ةدربار

005/1بــــــا تولیــــــدي معــــــادل UTPF76ۀســــــوی
دسفرال بیشترین میـزان تولیـد را بـه خـود     درلیترگرمیلیم

ــاص داد.  ــواختصــ ــاي یهســ و UTPF92 ،UTPF87هــ
UTPF61 در گــروه دوم قــرار گرفتنــد؛ در صــورتی کــه

تـر از میـانگین بـود    لید آنها در روش قبلی پـایین مقدار تو
کـه طبـق   UTPF86و UTPF75هـاي  یهسـو ). 1(جدول 

روش قبلی تولید بـاالیی داشـتند در ایـن روش در گـروه     
کـه قـادر بـه    UTPF93آخر آماري قرار گرفتند. باکتري 

نبـــود و لـــذا CAS-Agarرشـــد مطلـــوبی روي محـــیط 
ۀغییریافتـه، هالـ  سیدروفوري تولیـد نکـرد در ایـن روش ت   

ــر   ــد آن براب ــزان تولی ــد کــرد و می 340/0مشــهودي تولی
MPFM1دسفرال بود. تولید در موتانـت  درلیترگرمیلیم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

103فلورسنت بومی ایرانيهاسودوموناسي مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در هاروشبررسی 

ــاکتري و  ــه   باســیلوسب ــوط ب ــود کــه مرب ــاچیز ب ــی ن هاي غیر از پایووردین است.یتمتابولخیل
CAS-Agarو کیفی CAS-ADکمی ي کمی اسپکتروفتومتري، نیمههاروشهاي باکتري بهیهسوبررسی میزان تولید سیدروفور - 1جدول 

روشCAS-ADروش روش اسپکتروفتومتري
CAS-Agar

سویه باکتري
محل

يبردارنمونه
میزبان

میکرومول
پیووردین

معادل دفروکسامین
یتردر لگرمیلیم

متریلیمقطر هاله 

UTPF5ترپچهکرجc05/487fg442/0d15/10

UTPF10گندمکرجc82/448gh338/0c88/10

UTPF45لوبیاخمینg11/280026/0j13b

UTPF54لوبیاخمینhi31/199455/0fg8jk

UTPF59پیازقره تپهk88/95hi237/0h26/9

UTPF61برنجالموتc82/498bcd647/0j48/8

UTPF68ترپچهساريh06/23048/0ef11bc

UTPF75برنجالموتkl41/69fg440/0d23/10

UTPF76برنجالموتh11/234a005/1a4/20

UTPF81برنجقسین رودb590fg442/0d20/10

UTPF82برنجالموتe76/351cde595/0d18/10

UTPF83برنجالموتij82/148gh338/0g38/9

UTPF84گندمکرجef23/328g365/0f58/9

UTPF85برنجگازرخانg17/281def544/0e94/9

UTPF86برنجشموكi41/169gh341/0d15/10

UTPF87برنجرازمیانb23/578bc698/0e98/9

UTPF88برنجرازمیانh240ef493/0m08/6

UTPF90برنجشموكj29/125gh329/0k73/7

UTPF92برنجالموتl58/60b749/0fg48/9

UTPF93برنجالموتj140gh340/0o0/0

UTPF96گندمکرجf52/313fg439/0i72/8

7NSK2جوژیکلبa29/625ef493/0b92/12

MPFM1جوژیکلبm0/0ij135/0l28/6

Bacillus sp.گندمکرجm0/0j050/0n82/3

صــورت در ایــن روش بــه : روش اســپکتروفتومتري-3
اختصاصی، مقدار تولید سیدروفور نـوع پـایووردین قابـل    

آمـده از میـزان جـذب مـایع     دسـت ارزیابی است. نتایج به
نـانومتر بـا اسـتفاده از منحنـی     400رویی در طـول مـوج  

برلیتـر تبـدیل   استاندارد پایووردین خـالص بـه میکرومـول   

بـا  7NSK2ۀهـاي موردآزمـایش سـوی   یهسـو شد. از بـین  
برلیتــر پــایووردین بیشــترین مقــدار مــول29/625تولیــد 

ها اخـتالف  یهسوتولید را داشت و ازلحاظ آماري با سایر 
وUTPF81،UTPF87داري نشان داد. به دنبال آن یمعن

UTPF6182/498و23/578، 590با تولید ترتیببه
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طـور  درلیتر در گروه بعدي قرار گرفتند. همـان میکرومول
فاقد توانـایی تولیـد   MPFM1رفت موتانت یمکه انتظار 

ــود.  ــایووردین ب ــتفاده باســیلوسۀســویپ ــن مورداس در ای
ۀنانومتر پیک جـذبی نداشـت. سـوی   400آزمایش نیز در 

UTPF93 ــه در روش ــد  CAS-Agarک ــیدروفور تولی س
نکرده بود، قادر به تولید سیدروفور نوع پایووردین بـود و  

برلیتر پـایووردین تولیـد   میکرومول140میزان توانست به
کند.

ي قبل بیشترین تولیـد  هاروشکه در UTPF76ۀسوی
هاي برتـر  يباکترسیدروفور را داشت، در این روش جزء 

ــان  ــت. هم ــرار نگرف ــد، روش   ق ــه ش ــبالً گفت ــه ق ــور ک ط
صورت اختصاصی فقط قادر به تعیـین  اسپکتروفتومتري به

ــه       ــرا ک ــت؛ چ ــایووردین اس ــوع پ ــیدروفور ن ــت س کمی
هـاي متفـاوتی دارنـد؛    یدروفورهاي مختلف طـول مـوج  س

ذکرشـده  ۀتـوان چنـین فـرض کـرد کـه سـوی      یمبنابراین 
یدروفورهاي دیگـري را  ساست عالوه بر پایووردین قادر

نـارنجی  ۀدر حجم باال تولید کند که عامل گسـترش هالـ  
آگار هستند.  -CASدر محیط 

ــین    ــود ب ــات موج ــه از روي اختالف ــادادهدرنتیج ي ه
ــاي روش ــپکتروفتومتري CAS-Agarهــــ و روش اســــ

یدروفورهاي غیـر از  سـ توان بـه تولیـد و مقـدار تولیـد     یم
برد.پی سسودوموناس فلورسنهاي یهسوپایووردین در 

.گیريبحث و نتیجه
ــم  ــدیمی تشــــخیص میکروارگانیســ ــاي روش قــ هــ

) معرفی کـرده  9سیدروفور که شاون و نیلند (ةتولیدکنند
مـــانع رشـــد HDTMAةعلـــت وجـــود مـــادبودنـــد بـــه

). روش 17شـد ( یمـ هـا قـارچ مثبـت و  هاي گـرم يباکتر
در آن نصف ) که 18و همکاران (14تغییریافتۀ میالرگس

را محــیط کشــت و نصــف دیگــر را  يپتــريهــاتشــتک

ریختنـد مشـکل بـازداري از رشـد روش     یمCASمحیط 
کرد؛ اما این روش بسیار کاربر بود و کند یمقبلی را حل 

داد؛ عالوه بر این، با این روش فقط یـک نـوع   یمجواب 
ــین     ــود. از ب ــی ب ــل بررس ــم قاب ــاروشمیکروارگانیس ي ه

CAS-ADروش ) 20و 15،19شـد ( دیگري که ارائـه  

توانسـت مشـکالت موجـود را حـل     هاروشبهتر از سایر 
ــد. در روش  ــاکترCAS-ADکنــ ــیط  يبــ ــا در محــ هــ

کننـد و فقـط از عصـارة خـارج     یمـ اختصاصی خود رشد 
شـود  یمگیري سیدروفور استفاده سلولی آنها براي اندازه

ــام   15( ــیدروفور تمـ ــد سـ ــزان تولیـ ــن روش میـ ). در ایـ
یـري اسـت.   گانـدازه کشت قابـل هاي قابلیکروارگانیسمم

ــه ــین ب ــمهمچن ــان صــورت ه ــزم ــد  یم ــزان تولی ــوان می ت
هاي متفاوت را بـا هـم مقایسـه    یکروارگانیسممسیدروفور 

آمـده از ایـن روش بـا اسـتفاده از     دسـت ي بههادادهکرد. 
سازي است.یکمسیدروفور تجاري دسفرال قابل

هـا در دو  یهسـو ید سـیدروفور  دار بین تولیمعنتفاوت 
ــان CAS-ADو CAS-Agarروش  ــنشـ ــه یمـ ــد کـ دهـ

CASهـا قـادر بـه رشـد روي محـیط      یهسـو اگرچه اغلب 

یست؛ به عبـارت دیگـر،   نبودند ولی این بهینه رشدي آنها 
ها مقـداري  یهسومیزان رشد و تولید سیدروفور هریک از 

گیرد. درمجموعیمتحت تأثیر مواد دترجنت محیط قرار 
معمـولی روشــی  CAS-Agarتـوان گفـت کـه روش    یمـ 

مناســــب بــــراي بررســــی میــــزان تولیــــد ســــیدروفور 
ــمم ــا یکروارگانیس ــت از   نه ــر اس ــت و بهت ــاروشیس ي ه

شــده اســتفاده شــود. بــه هرحــال، تهیــۀ جــایگزین اصــالح
بــر و حســاس اســت و بـــا    کــاري زمــان  CASمحــیط  
محیط، رنگ آن عوض pHترین خطا در تنظیم کوچک

)؛ بنابراین بهتـر اسـت   15شود (یماستفاده غیرقابلشده و 
ي جـایگزین ارائـه شـوند. ازآنجاکـه پـایووردین      هاروش

ي فلورسـنت اسـت   هـا سـودوموناس ترین سـیدروفور  مهم
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کــه در مقایســه بــا ســایر انــواع از میــزان تولیــد و قــدرت  
)، 21برخـــوردار اســـت (باندشـــدن بـــا آهـــن بـــاالتري 

ــدازه ــه ان ــق آن ب ــري دقی ــد در یمــصــورت مجــزا گی توان
کـردن آهـن   کردن توان سویۀ باکتري در فـراهم مشخص

یمارگرهـا اسـتفاده شـود.    بموردنیاز گیاه و کنترل رقـابتی  
نـانومتر  400خاصیت فلورسنت سیدروفور در طول موج 

ــا روش اســپکتروفتومتري را    ــی آن ب ــابی کم امکــان ارزی
بـر ایـن، اخـتالف بـین     عـالوه ؛)22(اسـت فراهم کـرده 

آمده از روش اسپکتروفتومتري بـا روش  دستي بههاداده
CAS-ADتوانـد  یمـ بودن شرایط کشـت  شرط یکسانبه

دهندة میزان تولید سیدروفورهاي غیـر از پـایووردین   نشان
طـور کـه بـراي سـویۀ     توسط سـویۀ بـاکتري باشـد. همـان    

UTPF76 7شــرح داده شــد، درمــورد ســویۀNSK2ز نیــ
یدروفورهاي بـه غیـر از   سـ مشخص است که میزان تولیـد  

ــه در روش    ــرا کـ ــت؛ چـ ــایین اسـ ــیار پـ ــایووردین بسـ پـ
اسپکتروفتومتري که فقـط سـیدروفور نـوع پـایووردین را     

ــا در روش  نشــان مــی ــه؛ ام ــرار گرفت ــۀ اول ق دهــد در رتب
CAS-AD    یـري  گانـدازه که تولیـد همـۀ سـیدروفورها را

گیـرد. میـزان   یمـ کند در گروه با تولید متوسـط قـرار   یم
ــایووردین توســط ســویۀ    ــر از پ ــد ســیدروفورهاي غی تولی

MPFM1 تـوان  یمـ نیز گواه این مطلب است. درمجموع
عنــــوان بهتــــرین روش بــــراي را بــــهCAS-ADروش 
هـا و روش  یهسـو یري میزان تولید سیدروفور کل گاندازه

ــه  ــپکتروفتومتري را بـ ــوان راسـ ــراي  عنـ ــب بـ وش مناسـ
یري تولید سیدروفور نوع پایووردین ارائه داد.گاندازه
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