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کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دورۀ  ،4شمارۀ  ،1بهار و تابستان )93-44( 1934

مطالعة فنوتیپی و ژنوتیپی  Pseudomonas fluorescensجدایة  PGU0و ارزیابی
توانایی بیوکنترلی آن علیه  Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچة لوبیا
 .1فاطمه جمالی*؛  .2فرشته بیات
 1و  .2استادیار گروه اصالح نباتات ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه خلیجفارس بوشهر
(تاریخ دریافت - 1391/3/9 :تاریخ تصویب)1391/6/9 :

چکیده
سودوموناسهای فلورسنت مولد آنتیبیوتیک  2و 1ـ دی استیل فلورو گلوسینول ) (DAPGبرای
استفاده بهعنوان عوامل بیوکنترل ،در سراسر دنیا ،بهخوبی مطالعه شدهاند .استرین

Pseudomonas

 fluorescens PGU0از ریزوسفر آفتابگردان در استان بوشهر جداسازی شد .آزمون کشت متقابل
مشخص کرد که این استرین در شرایط درونشیشهای فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ

Rhizoctonia

 solaniروی محیطهای کشت مختلف را دارد و در شرایط اتاقک رشد نیز موجب کاهش شدت
بیماری ( 22درصد) و افزایش وزن خشک گیاهچههای آلودة لوبیا ( 08درصد) میشود .واکنش
زنجیرهای پلیمراز با پرایمرهای اختصاصی ،وجود ژنهای کلیدی ( hcnBC ،phlDو  )pltBدخیل در
بیوسنتز متابولیتهای ضد میکروبی ،بهترتیب ،Phl ،پایولوتورین ) (PLTو سیانید هیدروژن ) (HCNرا
مشخص کرد .تولید آنتیبیوتیکها با کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ) (HPLCبررسی و مشخص
شد این باکتری توانایی تولید آنتیبیوتیکهای  DAPGو  PLTرا دارد .همچنین ،تولید سیانید هیدروژن
و سیدروفور در شرایط آزمایشگاهی توسط این باکتری به اثبات رسید .آنالیز فیلوژنتیکی

16S rDNA

شباهت این استرین را با سایر استرینهای بیوکنترل مهم دنیا اثبات کرد که میتوانند متابولیتهای
ضدمیکروبی نظیر  Phlو  Pltرا تولید کنند.
کلیدواژگان :بیوکنترل ،پایولوتورین ،سیانید هیدروژن 2 ،و  1ـ دی استیل فلورو گلوسینول.
مقدمه
باکتریهای ریزوسفری فلورسنت ،متعلق به
 ،Pseudomonas spp.برای حفاظت گیاهان علیه
بیمارگرهای قارچی خاکزاد نظر محققان زیادی را به
خود جلب کردهاند ( Weller 2007, Haas and Défago
 .)2005هرچند بیشتر تحقیقات بر کنترل بیماریهای
ریشهای توسط این باکتریها متمرکز شدهاند ،در
دهههای اخیر ،بررسیها و تحقیقات فراوانی دربارة
استرینهای منفرد ریزوسفری با توانایی کنترل
بیمارگرهای بخشهای مختلف گیاه انجام شده است
* تلفن71914137190 :
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( .)Kloepper et al. 1993برای بهحداقلرساندن نداشتن
ثبات فعالیت بیوکنترل در استرینهای باکتریایی ،بهتر
است استرینهایی برای تحقیق استفاده شوند که به
شرایط خاک و آب و هوایی مناطقی سازگاری پیدا کرده
باشند که قرار است در آینده در آن محل استفاده شوند
(.)Handelsman and Stabb 1996
مکانیسمهایی که معموالً برای سرکوب بیماری
توسط گونههای  Pseudomonasذکر میشوند شامل
تولید انواع آنتیبیوتیکها ،سیانید هیدروژن )،(HCN
آنزیمهای تجزیهکننده ،رقابت برای آهن به واسطة
E-mail: jamali@pgu.ac.ir
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سیدروفورها ،رقابت برای کربن و مقاومت القایی
سیستمیک است ).(Haas and Défago 2005
آنتیبیوتیکهای  2و 3ـ دی استیل فلورو گلوسینول
( DAPGیا  ،)Phlپایولوتورین ) ،(Pltپیرولنیترین )(Prn
و مشتقات مختلف فنازین ) ،(Phzبهعنوان دالیل عمدة
فعالیت آنتاگونیستی گونههای  Pseudomonasبا توانایی
بیوکنترل ذکر شدهاند ( Thomashow and Weller
.)1996
بسیاری از سودوموناسهای فلورسنت میتوانند
 DAPGتولید کنند ) (Keel et al. 1996که متابولیت
ثانویهای است که برای باکتریها و قارچها ( Keel et al.
 ،)1992نماتدها ) (Cronin et al. 1997کرمهای حلقوی
) (Bowden et al. 1965و گیاهان ( Maurhofer et al.
 )1995تحت شرایط آزمایشگاهی سمّیت دارد .این
آنتیبیوتیک در ریزوسفر گیاهانی که با استرینهای Phl+
نظیر استرین  CHA0تلقیح شده بودند ( Keel et al.
 )1992و نیز در ریزوسفر گندمهای رشدیافته در خاک
بازدارنده ) (Bonsall et al. 1997یافت شده است.
استفاده از استرینهای موتانتی که بهطور اختصاصی
دارای نقص در تولید  Phlبودند ،دخالت این آنتیبیوتیک
در حفاظت از گیاهان علیه قارچها و باکتریهای
بیماریزای گیاهی ) (Keel et al. 1992توسط
سودوموناسهای مولد را اثبات کرده است .واردکردن
ژنهای رمزکنندة تولید  Phlدر سودوموناسهای Phl-
موجب بازگرداندن توانایی حفاظت از گیاهان به این
استرینها شده است ) .(Fenton et al. 1992همچنین،
ساخت سودوموناسها با خصوصیت بیش تولید این
آنتیبیوتیک موجب افزایش توانایی حفاظت از گیاهان
شده است ) .(Maurhofer et al. 1995در راستای این
نتایج ،سودوموناسهای  Phl+در خاکهای بازدارنده به
فراوانی یافت میشوند ،ولی در خاکهای پذیرا جمعیت
پایینتری دارند ).(Raaijmakers et al. 1997
برخی از استرینهای سودوموناس فلورسنت
مکانیسمهای چندگانهای برای بیوکنترل دارند .بهعنوان
مثال ،در Pseudomonas protegens CHA0
( ،(Voisard et al. 1994) )P. fluorescensتولید
 HCN ،DAPGو  Pltدر بیوکنترل نقش دارند .همچنین،
این استرین میتواند موجب القای مقاومت القایی
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سیستمیک در گیاهان توتون علیه بیماری ایجادشده
توسط ویروس نکروزتوتون شود ( Maurhofer et al.
 .)1994مکانیسمهای مختلفی به این استرین اجازة
فعالیت بهعنوان عامل بیوکنترل در گیاهان میزبان
مختلف و علیه بیمارگرهای مختلف را میدهند.
جایگاه بیوسنتز  Phlدر میان سودوموناسهای
فلورسنت بهخوبی حفظ شده است ،ولی توانایی آنها
برای تولید این آنتیبیوتیک از یک استرین به استرین
تحت شرایط درونشیشهای دیگر بسیار متغیر است که
این حدس را برمیانگیزد که سودوموناسهای  Phl+از
نظر توانایی حفاظت از گیاهان در برابر بیمارگرهای
قارچی نیز متغیرند .بیشتر سودوموناسهای  Phl+در دو
گروه تعریفشده توسط آنالیز محدودکردن 16S rDNA
) (ARDRAقرار میگیرند .اعضای گروه اول نظیر
 Pf-5 ،CHA0و  PFمیتوانند عالوه بر  Plt ،Phlنیز تولید
کنند ،در حالی که ،آنهایی که به گروه دوم ARDRA
تعلق دارند ،مانند  ،Q2-87نمیتوانند  Pltتولید کنند.
گروه سوم که گروه کوچکتری است نیز برای
استرینهای  Phl+ Plt-شامل P. fluorescens F113
پیشنهاد شده است ).(Keel et al. 1996
هدف از این تحقیق ،بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی
و ردیابی ژنهای رمزکنندة برخی آنتیبیوتیکها
در  Pseudomonas fluorescens PGU0و نیز مطالعة
توانایی بیوکنترل این استرین علیه Rhizoctonia solani
عامل مرگ گیاهچة لوبیا در شرایط درونشیشهای و گلخانه
بود .همچنین ،رابطة فیلوژنتیکی این جدایه با سایر
استرینهای بیوکنترل مولد انواع آنتیبیوتیکها براساس
 16S rDNAبررسی شد.
مواد و روشها
میکروارگانیسمهای مورد استفاده در این تحقیق

باکتری  P. fluorescens PGU0از ناحیة ریزوسفر گیاه
آفتابگردان ،در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه خلیجفارس بوشهر ،جداسازی شد.
برای نگهداری طوالنیمدت ،کشت باکتریایی در کینگ
ب براث ) (King et al. 1954همراه با  07درصد
گلیسرول  31درصد استریل در لولههای اپندورف در
 -37درجة سانتیگراد انجام شد .قارچ R. solani AG2-
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جمالی و بیات :مطالعة فنوتیپی و ژنوتیپی  Pseudomonas fluorescensجدایة ...

 2-IIIBعامل مرگ گیاهچة لوبیا ،از کلکسیون آزمایشگاه
بیماریشناسی گیاهی دانشکده تهیه شد .قارچ روی
تشتکهای حاوی محیط کشت سیبزمینی دکستروز
آگار ) (PDAرشد داده شد .همچنین ،این قارچ تا پایان
تحقیق در دمای  3درجة سانتیگراد نگهداری شد.
سنجش بازدارندگی از رشد قارچ در شرایط
درونشیشهای

آزمون کشت متقابل باکتری با قارچهای بیمارگر روی دو
محیط کینگ ب ) (KBو سیبزمینی دکستروز آگار
) (PDAانجام شد 27 .میکرولیتر از سوسپانسیون
باکتری رشدیافته بر محیط کینگ ب براث در دمای 21
درجة سانتیگراد بهمدت  90ساعت ،در چهار نقطه با
فاصلة  0میلیمتر از لبة تشتک پتری کشت داده شد.
پس از  33ساعت نگهداری در دمای  21درجة
سانتیگراد ،در مرکز هر پتری حلقهای به قطر 0
میلیمتر از کشت هفت روزة قارچ قرار داده شد .پس از
رسیدن حاشیة کلنی قارچ به لبة تشتک پتری شاهد،
هالة بازدارندگی اندازهگیری و ثبت شد .آزمایش در قالب
طرح کامالً تصادفی با سه تکرار اجرا شد و دادههای
حاصل با نرمافزار آماری  SASنسخة  1/9تجزیه و
میانگینها با استفاده از تست حداقل اختالف معنیدار
) )P7/70( (LSDاز یکدیگر جدا شدند.
کنترل بیمارگر در شرایط اتاقک رشد

خاک طبیعی از مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی به
نسبت  9:4با ماسه مخلوط شد و پس از اتوکالوشدن،
 477گرم از آن در گلدانهای پالستیکی ریخته شد.
قارچ  R. solaniرشدیافته بر محیط  PDAبرای تلقیح
تشتکهای پتری حاوی  20گرم بذر ارزن دوبار
اتوکالوشده و مرطوبشده با  92میلیلیتر آب مقطر
استفاده شد .بذور ارزن تلقیحشده با قارچ در دمای 23
درجة سانتیگراد نگهداری شدند و پس از یک هفته،
بهعنوان مایة تلقیح قارچی بهکار برده شدند .در روز اول،
خاک با سوسپانسیون باکتری  PGU0به غلظت 0×971
واحد تشکیلدهندة کلنی در گرم ) (CFU/gخاک تلقیح
شد .در روز دوم ،مایة تلقیح قارچ بهمیزان  9گرم با
بخش سطحی خاک مخلوط شد؛ به گلدانهای شاهد

www.SID.ir

41

بدون بیمارگر به همین میزان ارزن دوبار اتوکالوشده
افزوده شد .بذور جوانهزدة لوبیا ،رقم گلی ،در
سوسپانسیون باکتری به غلظت  0×971واحد
تشکیلدهندة کلنی در میلیلیتر ) (CFU/mlشناور شد
و پس از  9ساعت ،به تعداد سه عدد در هر گلدان
(تکرار) کاشته شدند .گلدانها در اتاقک رشد ( Binder
 )Germanyبا شرایط  90ساعت روشنایی در دمای 3
درجة سانتیگراد و  3ساعت تاریکی در دمای  90درجة
سانتیگراد با رطوبت نسبی  17درصد نگهداری شدند.
یک هفته پس از کاشت ،گیاهان از خاک خارج شدند و
وزن خشک گیاه اندازهگیری شد .بهمنظور ارزیابی شدت
عالئم بیماری بر ریشههای گیاه ،ارزشهای صفر تا 97
استفاده شدند ،ارزش صفر نشاندهندة نداشتن عالئم
(گیاه سالم با هیپوکوتیل سفید) و ارزش  97نشانگر
آلودگی شدید (گیاه مرده ،پوسیده ،کامالً پژمرده و
خشکشده) بود ) .(Siddiqui and Shaukat 2002این
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تکرار اجرا
شد و دادههای حاصل با نرمافزار آماری  SASنسخة 1/9
تجزیه و میانگینها با استفاده از تست حداقل اختالف
معنیدار ) )P7/70( (LSDاز یکدیگر جدا شدند.
خصوصیات فنوتیپی جدایه

تولید سیانید هیدروژن از نظر کیفی روی محیط کینگ
ب ) (Alstrom 1989و تولید سیدروفور فلورسنت
بهصورت کیفی روی محیط  S1تحت نور ماورای بنفش
( 400نانومتر) پس از  23ساعت رشد در دمای  21درجة
سانتیگراد ارزیابی شد ).(Gould et al. 1985
اندازهگیری میزان تولید سیدروفور به روش
اسپکتروفتومتری با روش کاستاندا و همکاران انجام شد
) .(Castaneda et al. 2005آزمون حلکنندگی فسفات
معدنی روی محیط کشت اسپربر انجام و قطر هالة شفاف
اطراف کلنی باکتری پس از یک هفته ،اندازهگیری شد
(.)Sperber 1958
ردیابی ژنهای بیوسنتز ترکیبات ضد میکروبی

ردیابی ( hcnABژن کلیدی دخیل در بیوسنتر .)HCN
PM2
بدین منظور از آغازگر مستقیم
(TGCGGCATGGGCGTGTGCCATTGCTGCCT
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)GG

و

آغازگر

معکوس

PM7-26R

)(CCG CTCT TGA TCT G CAA TTG CAG GCC
) ،(Svercel et al. 2007ساخت شرکت سیناژن ،استفاده

شد .این آغازگرها قطعهای به طول  017جفت باز را
تکثیر میکنند .استخراج  DNAباکتریها با روش Wang
 (2001) et al.بود .واکنش  PCRدر  27میکرولیتر شامل
 3میکرولیتر  DNAباکتری ،بافر ،)1xPCR buffer( PCR
 9/0میکرومول  207 ،MgCl2میکرومول 7/3 dNTP s
میکرومول از هر آغازگر و  9واحد آنزیم Taq DNA
 Polymeraseبود .عمل تکثیر با دستگاه ترموسایکلر
 ،Mastercycler gradientساخت شرکت اپندورف آلمان،
انجام شد .برنامة حرارتی  PCRشامل یک چرخة 13ºC
بهمدت  927ثانیه و سپس ،یک برنامة  47چرخهای با
هر چرخه شامل  47ثانیه در 13ºC؛  47ثانیه در 01ºC؛
 07ثانیه در 12ºC؛ در پایان یک چرخة  12ºCبرای 0
دقیقه بود .محصول  PCRدر ژل آگارز  9درصد در 10
ولت بهمدت  9ساعت الکتروفورز شد؛ نتایج با استفاده از
دستگاه مستندساز ژل ،مدل  EV243ساخت شرکت
 Consortبلژیک ،بررسی شد .دو جدایة  CAH0بهعنوان
شاهد مثبت و موتانت  gacآن ) (CHA89بهعنوان شاهد
منفی استفاده شدند.
ردیابی ژن ( phlDژن کلیدی دخیل در بیوسنتز )DAPG

واکنش زنجیرهای مطابق روش باال انجام شد با این تفاوت
B2BF
که تکثیر با استفاده از آغازگر مستقیم
) (ACCCACCGCAGCATCGTTTATGAGCو آغازگر
)BPR4 (CCGCCGTATGGAAGATGAAAAAGTC
) (Mc Spadden- Gardener et al. 2001انجام شد .برنامة

حرارتی  PCRشامل یک چرخة  13ºCبهمدت  927ثانیه و
سپس ،یک برنامة  47چرخهای با هر چرخه شامل  47ثانیه
در 13ºC؛  47ثانیه در 07ºC؛  07ثانیه در 12ºC؛ در پایان
یک چرخة  12ºCبرای  97دقیقه بود.
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شامل یک چرخة  13ºCبهمدت  927ثانیه و سپس ،یک
برنامة  47چرخهای با هر چرخه شامل  47ثانیه در 13ºC؛
 47ثانیه در 03ºC؛  07ثانیه در 12ºC؛ در پایان یک چرخة
 12ºCبرای  97دقیقه بود.
استخراج و تشخیص آنتیبیوتیکها

از محیط کشت کینگ ب ) (KBو کینگ ب براث حاوی
 97گرم گلوکز بهعنوان تنها منبع کربنی )(KBG
) (Jamali 2009برای ارزیابی تولید آنتیبیوتیک در
 PGU0استفاده شد .باکتری در این محیط در دمای 21
درجة سانتیگراد بر شیکر با  917دور در دقیقه کشت
داده شد .نمونهگیری و استخراج آنتیبیوتیکها از 40
میلیلیتر از محیط کشت پس از  12ساعت طبق روش
 (1992) Maurhofer et al.انجام شد .اتیل استات به
نسبت مساوی به محیط کشت اضافه شد ،درب ارلنهای
حاوی محیط کشت و اتیل استات با درپوش بسته و
بهمدت  47ثانیه بهشدت تکان داده شدند .فاز آلی از فاز
مایع به کمک فیلترهای سیلیکونی جدا شد و اتیل
استات در دستگاه روتاری بهطور کامل تبخیر شد.
باقیمانده در  9میلیلیتر متانل مخصوص  HPLCحل
شد .ردیابی و اندازهگیری کمّی آنتیبیوتیکها با دستگاه
 HPLCبا تزریق  97میکرولیتر نمونه انجام شد و در
نهایت ،آنتیبیوتیکهای  DAPGو  Pltدر طول موجهای
 217و  447نانومتر ردیابی شدند.
بررسی روابط فیلوژنتیکی  PGU0با سایر سودوموناسهای
بیوکنترل براساس توالی 16S rDNA

آمادهسازی و استخراج  DNAجدایه مطابق روش
 (2001) et al.انجام شد .بهمنظور تکثیر ژن در جدایه از
آغازگر مستقیم
Wang

)(TGGCTCAGATTGAACGCTGGCGG

PS16f

ردیابی ژن ( pltBژن کلیدی دخیل در بیوسنتز )Plt

)(GTACCAGCCGCAGGTTCCCCTAC
استفاده شد که ناحیة  16S rRNAرا تکثیر

PS16r

شرایط واکنش زنجیرهای پلیمراز مانند باال و با آغازگر
مستقیم ) PltBf (CGGAGCATGGACCCCCAGCو
معکوس )PltBr (GTGCCCGATATTGGTCTTGACC
انجام شد که یک قطعة  114جفت بازی از ژن  pltBرا
تکثیر میکند ) .(Mavrodi et al. 2001برنامة حرارتی PCR

(.)Frapolli et al. 2007
واکنش  PCRطبق روش (2007) Frapolli et al.
انجام شد .محصول  PCRروی ژل آگارز  9/0درصد
بارگذاری شد و سپس ،در دستگاه مستندساز ژل بررسی
شد .باند صحیح با اسکالپل استریل بهدقت بریده شد.

و آغازگر معکوس
میکند
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برای آمادهسازی و خالصسازی محصوالت حاصل از
تکثیر ،از کیت Wisard® SV Gel and PCR Clean-Up
) System kit of Promega (Madison, WIاستفاده شد.
تعیین توالی را شرکت  Metabionآلمان انجام داد.
سپس ،توالی بهدستآمده با توالیهای 16S rRNA
ثبتشده در  NCBIانطباق داده شد .درخت فیلوژنتیکی
با استفاده از نرمافزار ) CLC main workbench (6.7از
روش حداکثر درستنمایی رسم شد.

39

و سیدروفور را تولید کند که احتماالً در توانایی
بیوکنترل این استرین نقش دارند .از طرف دیگر توانایی
محلولسازی فسفات معدنی و تولید سیدروفور توسط
این جدایه ممکن است در افزایش رشد گیاه نقش
مؤثری را ایفا کند.
جدول  .9خصوصیات فنوتیپی و توانایی بیوکنترل جدایة
 PGU0در شرایط درونشیشهای
هالة بازدارندگی روی محیط
هالة بازدارندگی روی محیط

1/0 a
0/2b

(mm) KB

(mm) PDA
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 ،P. fluorescens PGU0استرین جداسازیشده از
ریزوسفر آفتابگردان دارای توانایی آنتاگونیستی علیه
مرگ گیاهچة لوبیا در شرایط درونشیشهای بود.
آنتاگونیسم علیه بیمارگر با اندکی تفاوت روی دو محیط
 KBو  PDAمشاهده شد .مقایسة میانگین نشان داد که
میزان بازدارندگی از رشد قارچ روی دو محیط در سطح
 0درصد آزمون حداقل اختالف معنیدار با یکدیگر
تفاوت معنیداری داشتند (جدول  .)9محققان دیگر نیز
سطح بازدارندگی از بیمارگر را روی محیط کشتهای
 PDA ،KBو مالت آگار ) (MAمتفاوت گزارش و اظهار
کردند که این تفاوت ممکن است بهدلیل تولید ضعیف
عوامل ضد قارچی باکتری یا رشد بهتر قارچ روی محیط
 PDAباشد ( Sharifi-Tehrani et al. 1998, de La
.)Fuente et al. 2004
جدایة  ،PGU0در شرایط اتاقک رشد نیز موجب کاهش
معنیدار پوسیدگی ریشة لوبیا و افزایش قابل مالحظة
فاکتورهای رشدی نسبت به شاهد شد .شدت بیماری
گیاهچههای لوبیای آلوده به بیمارگر به ارزش  3/00بود .با
تلقیح گیاهچههای لوبیا با باکتری P. fluorescens PGU0
شدت بیماری بهطور معنیداری ( 02/9درصد) کاهش
یافت (( )P≤7/70جدول .)2
از طرف دیگر بیمارگر میزان وزن تر گیاهچههای
لوبیا را نسبت به شاهد کاهش داد ،ولی در حضور
باکتری ،میزان رشد گیاهچههای بیمار نسبت به شاهد
آلوده  37درصد افزایش یافت .میزان افزایش رشد
گیاهچههای لوبیا در حضور باکتری به تنهایی با شاهد
سالم تفاوت معنیداری نشان نداد .این جدایه میتواند
انواع متابولیتهای ضد میکروبی ( DAPG ،Pltو )HCN

خصوصیات فنوتیپی
 (µg/ml) DAPGروی KBG

میزان تولید
میزان تولید  (µg/ml) DAPGروی KB
میزان تولید  (µg/ml) PLTروی KBG
میزان تولید  (µg/ml) PLTروی KB
میزان تولید  (µg/ml) MAPGروی KBG
میزان تولید  (µg/ml) MAPGروی KB
تولید سیدروفور روی محیط S1
میزان تولید سیدروفور)(µM/ml
تولید سیانید هیدروژن )(HCN
انحالل فسفات معدنی (قطر هالة شفاف برحسب )mm

90
7
90
993
04/33
7
+
20/30
+
90/44

میانگین تأثیر جدایة P. fuorescens PGU0

جدول  .2مقایسة
بر کنترل بیماری و وزن تر گیاه در شرایط اتاقک رشد
تیمار

وزن خشک گیاه
(گرم)

شدت بیماری
()1-7

شاهد سالم
شاهد آلوده

2/41a
7/433c
2/49a
9/14b

7c
3/00a
7c
3/9B

PGU0
PGU0+R. solani

* میانگینهایی که حروف مشترک دارند ،اختالف معنیداری در سطح
 7/70آزمون  LSDندارند.

سودوموناسهای بیوکنترل ،اختصاصی یک بیمارگر
یا یک گونة گیاهی ویژه نیستند؛ بلکه دارای دامنة
میزبانی وسیعی هستند و بیمارگرهای مختلفی را کنترل
میکنند ( Thomashow and Weller 1996, Weller et
 (2004) de La Fuente et al. .)al. 2002نیز توانایی
بیوکنترل  UP61جداسازیشده از شبدر را علیه
 R. solaniو  Sclerotium rolfsiiروی گوجهفرنگی
مطالعه کردند و فهمیدند که این جدایه میتواند
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بیمارگرها را در شرایط گلخانه کنترل کند .مطالعههای
انجامشده با استرین  CHA0نیز نشاندهندة
اختصاصینبودن این استرین بود ( Voisard et al.
 .)1994همچنین ،ترکیبات متفاوت ترشحات ریشه
میتواند بر بیان ژنهای بیوکنترل و تولید متابولیتها
توسط ریزوباکتریها مؤثر باشد؛ مثالً کراس و لوپر بیان
متفاوت ژنهای  pltدر  P. fluorescens Pf-5در بذرهای
خیار و پنبه را گزارش کردند ( Kraus and Loper
 (2009b) Jamali et al. .)1995نیز تأثیر ارقام لوبیا را بر
بیان ژنهای بیوکنترل نظیر  hcnAو  phlAدر استرین
 ،CHA0با تکنیک ژنهای گزارشگر ،بررسی کردند و
فهمیدند که بیان این ژنها در ریزوسفر این ارقام
متفاوت است که احتماالً این مسئله میتواند بهدلیل
تفاوت در ترکیب ترشحات ریشة ارقام باشد.

2

1

M

ج

ژنهای بیوسنتزی دخیل در تولید آنتیبیوتیک
 DAPGو HCN

واکنش زنجیرهای پلیمراز با هدف ردیابی ژنهای کلیدی
دخیل در بیوسنتز آنتیبیوتیک  DAPG ،Pltو HCN
(بهترتیب  pltB ،phlDو  )hcnABدر جدایة  PGU0انجام
شد .ژنهای دخیل در بیوسنتز  DAPGدر استرین مذکور
تشخیص داده شدند و قطعة  DNAبه طول تقریبی 021
جفت باز ،به کمک دو پرایمر  -phlDاختصاصی  B2BFو
 BPR4از دستة ژنی  phlACBDروی ژل آگارز تکثیر شد
(شکل -9ب) .همچنین ،به کمک دو پرایمر  PM7و
 PM26-Rقطعة  DNAبه طول تقریبی  017جفت باز از
دستة ژنی مسئول بیوسنتز سیانید هیدروژن )(hcnABC
تکثیر شد (شکل -9الف) .از طرف دیگر پرایمرهای
 pltBf/pltBrقطعة  DNAبه طول تقریبی  114از دستة
ژنی بیوسنتز پایولوتورین را تکثیر کردند (شکل  -9ج).

2 3

الف

1

M

3

2

1

M

ب

شکل  .9الف) تصویر الکتروفورز ژل آگارز  9درصد از  PCRانجامشده روی ژن  HCNبا پرایمر اختصاصی ( :M .)017 bpبیانگر ،100bp DNA
 :9باکتری  :2 ،PGU0باکتری  CHA0بهعنوان کنترل مثبت :4 ،باکتری  CHA89بهعنوان کنترل منفی؛ ب) تصویر الکتروفورز ژل آگارز 9
درصد از  PCRانجامشده روی ژن  DAPGبا پرایمر اختصاصی ( :M .)629 bpبیانگر  :9 ،100 bp DNAباکتری  CHA89بهعنوان شاهد منفی،
 :2باکتری  :4 ،PGU0باکتری  CHA0بهعنوان شاهد مثبت؛ ج) تصویر الکتروفورز ژل آگارز  9درصد از  PCRانجامشده روی ژن  PLTبا پرایمر
اختصاصی ( :M .)773 bpبیانگر  :9 ،1Kb DNAباکتری  :2 ،PGU0باکتری  CHA0بهعنوان شاهد مثبت

 (2001) McSpadden Gardener et al.با طراحی
جفت پرایمرهای اختصاصی و با پیشنهاد سنجشی
مبتنی بر  ،PCRتوانستند سودوموناسهای  phlD+را
هدف قرار دهند .پرایمرهای  BPR4و  B2BFکه 021
جفت باز از ژن  phlDرا تکثیر میکنند ،نسبت به
پرایمرهای  ،Phl2a/Phl2bبسیار اختصاصیاند و ژن
هدف را در مجموعهای از مولدین  DAPGتکثیر
میکنند که از نظر ژنتیکی متنوع هستند.

www.SID.ir

با استفاده از پرایمرهای  Phl2b/Phl2aمرتبط با وجود
مولدین  DAPGدر خاکهای طبیعی ،دریافتهاند که حدود
 97درصد از  Pseudomonasفلورسنت ریزوسفر گندم در
خاکهای بازدارنده ( )Raaijmakers et al. 1997و
ریزوسفر ذرت ( )Picard et al. 2000واجد این ژنها
هستند .تاکنون ،مولدین  DAPGدر خاکهای آفریقا ،آسیا،
استرالیا ،اروپا و آمریکای شمالی یافت شدهاند ( Keel et al.
 .)1996این باکتریها از ریزوسفر گیاهان مختلف نظیر
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گندم ) ،(Raaijmakers et al. 1997خیار و گوجهفرنگی
) (Keel et al. 1996گزارش شدهاند .در ایران وجود ژنهای
 phlDو ( hcnABژنهای کلیدی بیوسنتز  DAPGو
 )HCNو نیز تولید متابولیتهای مرتبط با این ژنها ،در
برخی سودوموناسهای فلورسنت جداسازیشده از
میزبانهای مختلف نظیر خیار ،آفتابگردان و گندم پیش از
این نیز به اثبات رسیده است (Ahmadadeh 2001,
) .Behbodi 2004, Jamali 2009اما در مورد ردیابی ژن
 pltBتاکنون ،تحقیقی روی جدایههای ایرانی انجام نشده
بود .طبق نظر دانشمندان ،ژن  pltBردیابیشده با ،PCR
برای تولید پایولوتورین در  P. fluorescens Pf-5یک ژن
کلیدی بهشمار میرود )،(Nowak-Thompson et al. 1999
ولی هنوز مشخص نیست که آیا این ژن نیز در طبیعت
حفظ شده است یا خیر.
خصوصیات فنوتیپی جدایة PGU0

نتایج آنالیز  HPLCنشان داد که این جدایه در محیط
 KBGو  KBپس از  12ساعت ،میتواند آنتیبیوتیکهای
 PLT ،DAPGو ( MAPGپیشمادة آنتیبیوتیک
 )DAPGرا تولید کند (جدول  .)9پیکها و نیز زمان
بازدارندگی ترکیبات تولیدشده توسط این استرین مشابه
با استانداردهای مورد استفاده بود .زمان بازدارندگی برای
آنتیبیوتیکهای  PLT ،DAPGو  MAPGبهترتیب ،3/1
 9/3و  1/3دقیقه بود.
محیطهای  KBو  KBGبهترتیب تولید
آنتیبیوتیکهای  Pltو  DAPGرا در استرین PGU0
تحریک کردند و میزان تولید این آنتیبیوتیکها روی
این دو محیط با یکدیگر متفاوت بود .مطالعات در مورد
تأثیر محیط کشت بر تولید آنتیبیوتیک توسط
 Pseudomonas spp.فلورسنت نشان داده است که
گلوکز تولید  DAPGتوسط  CHA0را تحریک میکند؛
در حالی که ،از تولید پایولوتورین و پیرولنیترین
ممانعت میکند ) .(Duffy and Défago 1999منبع
کربنی در محیط  ،KBGگلوکز و در  KBگلیسرول است؛
بنابراین ،مشاهدات این محققان میتواند نتایج
بهدستآمده توسط این تحقیق را توجیه کند .تحقیقی
که پیش از این بر سه جدایة ایرانی  P. fluorescensاجرا
شده بود ،نیز مشخص کرد که گلوکز ،تولید  DAPGو
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گلیسرول ،تولید  Pltرا تحریک میکند ).(Jamali 2009b
مشاهدات ما با نتایج  (1994) Maurhofer et al.نیز
هماهنگ است .همچنین ،آنان گزارش کردند که سطوح
 DAPGبهطور معکوس با غلظت  Pltمرتبط است و
موتانتهای ¯ pltدر استرین  CHA0مقادیر بیشتری
 DAPGو  MAPGتولید میکنند.
ترشحات ریشه حاوی دامنة وسیعی از ترکیبات آلی
است ) (Brnizri et al. 1998و تغییر و مصرف این
ترکیبات تأثیری اساسی بر تولید متابولیتهای ثانویة
باکتریایی دارد .تفاوت در ترکیبات قندی ترشحات ریشه
میتواند مکانیسم غالب بیوکنترل در سیستمهای
بیمارگر ـ میزبان را تعیین کند ( Maurhofer et al.
 .)1994همچنین ،بیان ژنهای مسئول بیوسنتز  Pltدر
 P. fluorescens Pf-5روی بذور خیار و پنبه متفاوت
گزارش شده است )Jamali .(Kraus and Loper 1995
 (2009b) et al.نیز اثر ارقام مختلف لوبیا بر بیان ژنهای
 phlAو  hcnAدر استرین  CHA0توسط ژنهای
گزارشگر را بررسی کردند و فهمیدند که ترکیبات
مختلف ترشحات ریشه موجب بیان متغیر بیان ژنهای
بیوکنترل میشوند.
مقایسة فیلوژنتیکی  PGU0با سودوموناسهای
فلورسنت مولد آنتیبیوتیک

با استفاده از پرایمرهای  PS16fو  ،PS16rیک قطعة
 9479جفت بازی از  16S rDNAدر جدایة PGU0
تکثیر شد .این توالی به همراه  29توالی مربوط به این
گروه از باکتریها که از بانک ژن اخذ شده بودند ،ارزیابی
فیلوژنتیکی شدند .طول توالی نوکلئوتیدی ژن 16S
 rRNAدر بین جدایههای مورد بررسی از بانک ژن بین
9337ـ 9043نوکلئوتید متغیر بود .مطالعات فیلوژنتیکی
و ترسیم درخت فیلوژنتیکی روشن کرد که این جدایه با
 13درصد حمایت بوت استرپ با P. fluorescens
استرینهای ATCC ،Pf-5 ،PGNL1 ،CHA0 ،C6-23
 S8-62 ،PF ،17368و  K94.41در یک کالد قرار گرفتند
(شکل  .)2با توجه به اینکه تمامی باکتریهای این کالد
جزء گروه  ARDRA 1هستند و با توجه به خصوصیات
فنوتیپی جدایههای ایرانی به نظر میرسد که این جدایه
نیز به گروه  ARDRA 1متعلق باشد.
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 (1996) Keel et al.با مطالعة  30استرین
جداسازیشده از کشورهای مختلف دو کالستر متفاوت را
در میان مولدین  DAPGتوصیف کردند که با توانایی تولید
 Pltاز یکدیگر متمایز میشوند .محققان دیگر با روشهایی
نظیر  phlD RFLP ،ARDRA ،rep-PCRو 93 ،RAPD
ژنوتیپ را در میان  924استرین مولد  DAPGگزارش
کردند که به خاکهای مختلفی متعلق بودند ( Mc

.)Spadden Gardener et al. 2000, Mavrodi et al. 2001
 (2002) Landa et al.این طبقهبندی را تا  91ژنوتیپ
مشخص گسترش دادند .نتایج آنالیز ژنتیکی شباهت باالی
 PGU0با سایر استرینهای  ARDRA1مولد  DAPGو Plt
را نشان داد؛ در حالی که ،منشأ این استرینها کامالً نامشابه
بود CHA0 :از توتون در سوئیس و  Pf-5از پنبه در ایاالت
متحده جداسازی شده بود.

شکل  .2درخت فیلوژنتیکی باکتری  P. fluorescensجدایة  PGU0براساس توالی  16S rRNAبا استفاده از روش حداکثر درستنمایی
با برخی از جدایههای ثبتشده در NCBI

انتخاب جدایة  PGU0براساس توانایی تولید
متابولیتهای ضد میکروبی و خصوصیت آنتاگونیستی
این استرین علیه  R. solaniبود و در ابتدای این تحقیق
الگوهای ژنتیکی مد نظر قرار نگرفته بوند .با این حال
نتایج این تحقیق ،این حدس را برمیانگیزد که امکان
استفاده از مقایسههای ژنتیکی برای پیشبینی فعالیت
گستردة استرینهای بیوکنترل وجود دارد.
استرینهای دارای ژن  phlDتنوع فنوتیپی
چشمگیری دارند .تشابه مولدین  DAPGاز نظر فنوتیپی
و ژنوتیپی با منشأ جغرافیایی این استرینها مرتبط
نیست و استرینهای بسیار مشابه میتوانند از مناطق
مختلف جمعآوری شده باشند .این یافته که استرینهای
 Pseudomonasبا منشأ جغرافیایی متفاوت بهطور

مشترک تولید آنتیبیوتیک میکنند و از نظر ژنتیکی
بسیار مشابهند ،این سؤال را مطرح میکند که آیا چنین
استرینهایی میتوانند در مکانهایی غیر از محل
جمعآوری خود نیز مؤثر باشند و آیا سازگاریهای
فیزیولوژیکی خاصی برای یک محصول یا منطقة خاص
ضرورت دارد یا خیر .اگر چنین باشد استفاده از
پروبهای ژنتیکی نظیر تولید  DAPGشناسایی عوامل
بیوکنترل مؤثر را تسهیل میکند .با توجه به اینکه
مولدین  DAPGبه فراوانی از خاکهای بازدارنده جدا
میشوند ،میتوان نتیجه گرفت که این استرینها بخش
مهمی از سودوموناسهای مرتبط با ریشة گیاه را شامل
میشوند و نقش مهمی را در بیوکنترل در چنین
خاکهایی ایفا میکنند.
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