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بهترين مطالعات در زمينه حد نصاب احساس صورت  Pseudomonas aeruginosaخصوص گونه  ، بهPseudomonasدر جنس 
باشد، اما در برخي از مرتبط مي rhlو  lasيعني  (AHLالکتون ) پذيرفته است. مکانيسمِ سيگنالي به دو ژن تنظيم کننده آسيل هموسرين

هاي دخيل وجود دارد که با کنترل بيان ژن Pseudomonas quinolone signal (PQS)اعضاي اين جنس، سيگنال ديگري به نام 
ها کند. وجود اين سيگنال در برخي از گونهها و فاکتورهاي بيماريزايي، نقشي مهمي را در باکتري ايفا ميالکتون در سنتز آسيل هموسرين

هاي بيوسنتز کننده وجود ژن Pseudomonasهاي جنس به اثبات رسيده است. در برخي ديگر از گونه Pseudomonas putidaمانند
PQS  اثبات شده است، اما سيگنال فوق رديابي نشده است. با توجه به اهميت نقشPQS  ،در تنظيم تعداد زيادي از فاکتورهاي بيماريزايي
ت مطالعاتي در اين زمينه و عدم وجود اطالعاتي در مورد نحوه تاثير پذيري آنها از ساير ترکيبات شيميايي مشابه، الزم اس AHLتوليد 

به عنوان يک سيگنال، با تاثير منفي بر رفتارهاي پرسلولي  PQSصورت پذيرد. در اين پژوهش سعي شد که شواهدي از تاثير 
Pseudomonas syringae  وPseudomonas viridiflava  مورد بررسي قرار بگيرد. مطابق تحقيقات گذشته در

آورد. گردد و همچنين در جذب آهن اختالالتي را به وجود ميعث کاهش توليد بيوفيلم و تحرک ميبا PQSسيگنال ،  P.putidaباکتري
شده است و اين نشان دهنده آن است که  P.putidaهاي باعث تغييراتي در نسخه برداري تعدادي از ژن PQSهمچنين اضافه نمودن 

)از سطح باغات درختان  P.syringaeهاي ش پس از تهيه جدايههاي سيگنال داده شده است. در اين پژوهپاسخ خاصي به مولکول
اي انجام گرديد، از سه هاي مختلف بيوشيميايي، فيزيولوژيکي و تغذيهآزمون P. viridiflavaرضوي( و جدايه دار استان خراسانهسته

 1/0از مخلوط  PQSبه منظور استخراج در ادامه زايي و تشکيل دهنده هسته يخ استفاده شد. جدايه با خصوصيات بارز بيماريزايي، توکسين
به همراه جدايه LBدر محيط کشت  PQSبه منظور بررسي بيوفيلم از پنج غلظت مختلف  گيري شد.اسيد استيک در اتيل استات بهره

( Nicotiana tabacumروزه توتون ) 60خصوصيات بيماريزايي از گياهان براي بررسي ساعت استفاده شد.  72مذکور در مدت زمان 
هاي توتون براي تزريق به برگ PQSهاي مورد آزمايش به همراه پنج غلظت استفاده به عمل آمد. از غلظت بيماريزاي جدايه xanthiرقم

هاي استفاده شده تغييري در رفتارهاي پرسلولي ساعت، نتايج نشان داد که در هيچ يک از غلظت 72استفاده شد. بعد از گذشت 
P.syringae هاي شود اما تاثير منفي جزئي، در بيماريزايي جدايهيجاد نمياP.syringae  به وجود خواهد آمد. نتايج در مورد باکتريP. 

viridiflava  نيز هيچ گونه تغييري در رفتارهاي پرسلولي و بيماريزايي را نشان نداد. به طور کلي سيگنالPQS  ممکن است به وسيله
هاي مورد به عنوان يک سالح شيميايي، بر ضد رقباي خود به کار گرفته شود ولي جدايه Pseudomonasهاي جنس برخي از باکتري

 برند.هايي براي عدم تاثير پذيري از اين سالح بهره مي( به دليل شرايط طبيعي از مکانيسمP. viridiflava و P.syringaeبررسي )
 

 .PQS ،Pseudomonasرفتارهاي پرسلولي، ، بيماريزايي: های کلیدیواژه
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