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تعیین نوع اوپین های تولید شده توسط جدایه های Agrobacterium vitisجدا شده از باغات انگور استانهای
فارس و کردستان
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گال طوقه ناشي از گونههاي باکتري  Agrobacteriumيکي از مهمترين بيماريهاي باکتريايي در طيف وسيعي از گياهان در دنيا مي
باشد .اين بيماري در بيش از  600گونه مختلف گياهان از جمله بسياري علفهاي هرز ،درختچهها و درختان يافت شده است .گونه هاي
 Agrobacteriumدر گياهان ميزبان باعث توليد ترکيبات شبه آمينو اسيدي به نام اوپين مي شوند که باکتري از آنها به عنوان منبع
نيتروژن و کربن استفاده مي کند .تا کنون انوع مختلفي از اوپينها مانند ويتوپين ،اکتوپين،نوپالين ،اگروپين و مانوپين شناسايي شدهاند.
اعتقاد بر اين است که هر استرين باکتري توانايي سنتز و متابوليسم فقط يک نوع اوپين را دارد .اطالعات در مورد نوع اوپين توليدشده در
يک مکان جغرافيايي خاص ،ممکن است براي برنامههاي مديريت مفيد باشد .بنابراين  ،هدف از اين مطالعه تعيين و شناسايي اوپينهاي
توليد شده توسط جدايههاي  A. vitisاز دو استان در جنوب و غرب ايران بود .طي فصلهاي بهار و تابستان  1392نمونههاي داراي عالئم
گال طوقه از باغهاي انگور استانهاي فارس و کردستان جمعآوري شدند .نمونه گياهي زير آب شير شسته شده و به مدت  5دقيقه در
هيپوکلريدسديم  ./.5درصد درصد ضدعفوني و در نهايت سه بار با آب مقطر شسته شدند .سوسپانسيون باکتري بر روي محيطکشت نيمه
اختصاصي  RSکشت داده و در دماي  25تا  27درجه سانتيگراد نگه داري شدند .پس از ظهور پرگنه تيپيک (مرکز قرمز مات و حاشيه
سفيد) در محيط کشت ويژگي هاي هاي فنوتيپي و بيوشيميايي آنها مورد بررسي قرار گرفت .آزمون بيماريزايي جدايهها بر روي گياهان
گوجهفرنگي( )Lycopersicon esculentum cv. Sunseed 6189و آفتابگردان ( ) Helianthus annuusصورت گرفت .اصول
کخ انجام گرفت و باکتري از گياهان مايه زني شده مجددا جداسازي شد .براي تشخيص مولکولي ،آغازگر  virD2A/virD2Cجهت
شناسايي بيمارگر در حد جنس مورد استفاده قرار گرفت .عالوه بر اين جفت آغازگرهاي اختصاصي  VCF/ VCRو PGF/PGRبه
ترتيب جهت تشخيص گونههاي  A. tumefaciensو  A. vitisمورد استفاده قرار گرفتند .تشخيص ژنهاي سنتز اوپين در بين جدايه
هاي  A.vitisبا استفاده از جفت آغازگرهاي  VisF/VisRو  VisFF1/ R2انجام شد .نتايج نشان داد که  57/9درصد از جدايههاي A.
 vitisويتوپين توليد مي کنند و  26/3درصد از آنها اکتوپين و نوپالين توليد مي کنند  ،در حالي که  15/8درصد از نمونهها قادر به تکثير
قطعه مورد نظر نبودند و اوپين آنها شناسايي نشد .مطالعات قبلي نشان داده بود که اوپين غالب جدايههاي A.vitisجدا شده از شمال ايران
ويتوپين مي باشد و اکتوپين و نوپالين به مراتب کمتر توليد مي شوند .از طرف ديگر جدايههاي  A. vitisدر استانهاي تهران و قزوين فقط
اکتوپين و نو پالين توليد کردند .در نتيجه مي توان گفت که توليد اوپين در نتيجه تعامل پيچيده بين ميزبان و باکتري مي باشد و نوع آن به
استرين باکتري ،گونه و رقم گياه ميزبان ارتباط دارد.
واژههای کلیدی :گال طوقه ،ويژگي هاي فنوتيپي و بيوشيميايي.
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