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بيماري آتشک) (Fire Blightاز بيماريهاي خطرناک درختان ميوه دانهدار در سراسر دنياست و موجب سوختگي (نکروز) وسيع و سريع
بافتهاي رويشي و زايشي ميگردد .بيمارگر Erwinia amylovoraبه گياهان تيره گلسرخيانو به ويژه به زير خانواده
Pomoideaeخسارت قابل توجهي را وارد مي کند .گالبي و سيب از مهمترين محصوالت اقتصادي آسيبپذير اين خانواده هستند،هرچند
دست کم  32جنس از خانواده گلسرخيان ،از جمله تعدادي از گونههاي  Prunusنيز ،به اين بيمارگر حساساند .در بهار سال 200 ،1394
جدايه باکتري از بافت شکوفهي سالم درختان سيب در باغهاي حومه جمع آوري و به آزمايشگاه آورده شدند؛ نمونهها هر يک به چند تکه
خرد گرديده و در ارلنهاي جداگانه حاوي 100ميليليتر آب مقطر استريل و يک ميليليتر توئين  40روي تکاندهنده الکتريکي چرخشي به
مدت  30دقيقه در سرعت متوسط قرار گرفت .قطراتي از سوسپانسيون حاصل با لوپ استريل به روي محيط کشت آگار غذايي حاوي
سوکروز ) (NASبه روش چند ضلعي کشت داده شد و پس از خالص سازي ،آزمونهاي فيزيولوژيک ،بيوشيميايي و مورفولوژيک روي
جدايهها انجام گرفت .همچنين اثر بازدارندگي يک گروه از جدايهها باآزمون هاله بازدارنده(آنتي بيوز) ،اندازهگيري هاله بازداري از رشد آنها
در محيط کشت جامد ،هاله بازداري از رشد پيرامون قرص کاغذي( )Disk diffusionو توليد آنتي بيوتيک بررسي شد .به منظور تعيين
حداقل غلظت بازدارندگي) (MICجدايهها ،پاليده) (Cell free supernatantکشت يک شبه آنها در غلظتهاي متفاوت و پايينتر
مورد ارزيابي قرار گرفت .جدايههاي داراي توانايي بازداري از رشد باال ،کروي شکل ،گرم منفي ،بي هوازي اختياري ،کاتاالز مثبت و اکسيداز
منفي بودند .در روي محيط YDCرنگدانه زرد توليد کردند کلوني آنها در روي محيط کشت EMBداراي سايه سبز متاليک بود .در
محيط کشت کينگ-ب) (King s Bقادر به توليد رنگدانه فلورسنت نبودند .از سيستئين گاز  H2sتوليد و نيترات را به نيتريت احيا
کردند،اسکولين و ژالتين را هيدروليز کرده اما قادر به هيدروليز آرژنينواوره نبودند .جدايههاي بررسي شده از قندهاي ال-آرابينوز،
دي-آرابيتول ،مالتوز ،رامنوز ،سوکروز ،ترهالوز ،زايلوز استفاده کردند،ولي توانايي مصرف قندهاي مليبيوز ،دي -سوربيتول ،آدونيتول،
ال-آرابيتول ،زايليتول ،الکتوز ،دوليسيتول و آرابيتول را نداشتند .روي محيط آگار غذايي حاوي  2٪نمک طعام رشد نمودند اما در غلظت
 3٪نمک طعام رشد آنها متوقف شد .بر پايه خصوصيات فنوتيپي،نقوش الکتروفورزي پروتئينهاي سلولي مقايسه شده با يک جدايه مرجع
 P.agglomeransموجود در بخش گياهپزشکي ساري ،شباهت باالي چند جدايه با گونه  P.agglomeransمشخص گرديد ،قطعهاي
از ژن16S rRNAيک جدايه نماينده(جدايه ،)Apk 30با بهکارگيري يک جفت آغازگر عمومي)(FD1, RD1با  PCRتکثير و توالي آنها
توسط شرکت)(Bioneer,Koreaتعيين و باتوالي نواحي مشابه در ژن بانک) (GenBankمقايسه شد که مشخص ساخت توالي
نوکلئوتيدي جدايهي ياد شدهباالترين شباهت ( )98٪را با توالي جدايههاي P.agglomeransموجود در ژن بانک داشت .جدايههاي
داراي قابليت آنتاگونيستي عليه عامل آتشک سيب و گالبي به خوبي با بهکارگيري روش توليد هالهي بازدارنده(آنتي بيوز) تعيين گرديدند و
مشخص شد که آنتي بيوز ميتواند يک مکانيسم مهم در کنترل بيولوژيک بيماري آتشک باشد .جدايههاي آنتاگونيست به طور معني داري
نسبت به شاهد توانستند در شرايط آزمايشگاه از رشد باکتري  E.amylovoraجلوگيري نمايند .توانايي آنها در پيشگيري از بيماري
آتشک در شرايط گلخانه در دست بررسي است.
واژه های کلیدی ،Erwinia amylovora :آنتيبيوز ،قرص کاغذيMIC،
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