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شناسایی ژنهای احتمالی مرتبط با سیستم ضداحساس حد نصاب (توانایی کوئنچری) در
باکتریهای دارای قابلیت مهار زیستی
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تاریخدریافت18/08/42:تاریخپذیرش18/90/49:

چکیده
یکی از راههای جدید کنترل باکتریهای بیمارگر ،استفاده از باکتریهای دارای توانایی مهار زیستی مبتنی بر
سیستم ضد احساس حد نصاب (توانایی کوئنچری) است .بر این اساس جدایههای باکتریایی دارای قدرت کوئنچری از
ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان مختلف جداسازی گردیدند .در بین جدایههای باکتریایی مورد بررسی ،چهار جنس و گونه
باکتریایی شامل  Acinetobacter sp. ،Pseudomonas putida ،Pseudomonas chlororaphisو  Bacillus sp.به
عنوان جدایههای باکتریایی برتر با توانایی کوئنچری و قابلیت مهار زیستی بیمارگرهای باکتریایی جنس Pectobacterium
معرفی شدند .فراوانترین و قویترین جدایههای دارای توانایی کوئنچری  ،فعالیت آنزیمی مرتبط با این پدیده از
خود نشان دادند .سپس به منظور شناسایی ژنهای آسیالزی و الکتونازی این باکتریها ،آغازگرهایی طراحی و مورد
آزمایش قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از بررسی آغازگرها ،در جنس باسیلوس ژن الکتونازی  ،aiiaدر جدایههای
 P. chlororaphisسه ژن آسیالزی همولوگ  quiP ،pvdQو ( hacBیا فقط دو ژن اول) ،در  P. putidaدو ژن
همولوگ  pvdQو  quiPو در  Acinetobacterیک ژن آسیالزی ردیابی گردید.

کلیدواژهها ، Pectobacterium ،Pseudomonas:ژنهای الکتونازی و آسیالزی

مقدمه
بیوتیکها وسمومباعث

استفادهنادرستومداوماز 
آنتی

انواعمختلفیازسیگنالهایQSدرباکتریهاوجوددارند.از

جدایههایمقاومدر
بروزپدیدهمقاومتبهاینمواد وپیدایش 

جمله این سیگنالها میتوان به سیگنالهای پپتیدی در

باکتریها شده است ( ;Oldfield and Feng, 2014


باکتریهایگرم مثبت (،)Waters and Bassler, 2005


 .)Berger-Bächi, 2002سیستم Quorum Sensing

 )DSF( diffusible signal factorدر گروه
acid

3-hydroxypalmitic

باکتریها ،درواقع

()QSیاسیستماحساسحدنصابدر 

Xanthomonasها،

تواناییباکتری در آگاهیازجمعیتباکتریهایپیرامون

 )3-OH-PAME( methyl esterدرباکتری Ralstonia

خود،برایایجادتغییراترفتاریمتناسبباتراکمسلولیاست.

و  )AHL( N-Acyl Homoserine Lactoneدر
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پکتوباکتریومها اشاره کرد .سیگنالهای  AHLیکی از

 .)2000مکانیسم دیگر استفاده از ترکیبات تقلیدکننده از

مهمترینگروه از سیگنالهای QSهستندکهدربسیاریاز

مولکولسیگنالباکتریاست کهسیستم  QSدرباکتریو

باکتریهایگرممنفیوجوددارند .اینسیگنالها از لحاظ

بهدنبالآنبیماریزاییرامختلمیکند نظیرyayurea A

ساختار شیمیایی شامل دو بخش حلقه الکتونی و زنجیره

درباکتری Ahmed et al., 2019; ( Staphylococcus

آسیلی میباشند و بر اساس طول زنجیره به AHLهای

Kalia, 2013; Chu et al., 2013; Das and Mehta,
; .)2018به باکتریهای دارای این ترکیبات یا

زنجیرهبلند،متوسطوکوتاهتقسیممیشوند( Papenfort

 .)and Bassler, 2016; Fuqua et al., 2001در این
بین باکتری جنس  ،Pectobacteriumبه عنوان باکتری
مدل در مطالعات  QSمرتبط با  ،AHLمورد توجه بسیار
قراردارد .فاکتورهای بیماریزاییدراینبیمارگر کهشامل
آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلولی گیاه است ،تحت
کنترل  QSمیباشد ( ;Põllumaa et al., 2012

.)Andersson et al., 2000; Reina et al., 2019
سیستم sensing

Anti-Quorum

یا

quorum

 )QQ( quenchingدر واقع روند ممانعت از اجرای
سیستم  QSاز طریق اختالل در پیامرسانی ()signaling
است ( .)Grandclément et al., 2015این اصطالح
راهبردهایطبیعیومهندسیشدهمتنوعیرادربرمیگیرد
کهمنجربهاختاللیاتضعیفبیانعملکردهاییمیگردد
کهتوسط سیستم  QSدرباکتریکنترلمیشوند ( Dong

 .)et al., 2000یکی از این مکانیسمها استفاده از
آنزیمهایی است که با تخریب سیگنال  QS ،AHLرا

مختل میکند و به تبع آن بیماریزایی کاهش مییابد.
گروههای مختلفی از این آنزیمها  در باکتریهای دارای
توانایی مهار زیستی وجود دارند ،دو گروه فراوانتر شامل
آنزیمهای
AHLlactonaseها و AHL-acylaseها هستند  .
الکتونازیمولکولهایAHLراازمحلداخلحلقهالکتونی
میشکنند نظیرآنزیم  AiiAدر  Bacillus sp.و آنزیمهای

آنزیمها،کوئنچر ( )Quencherیا باکتری دارای فعالیت

یافتنباکتریهایمفیدیاترکیبات

کوئنچرینیزگفتهمیشود.
ضد باکتریایی آنها که بدون کشتن باکتری بیمارگر،
بیماریزایی را کاهش دهد ،نسبت به ترکیبات ضدباکتریایی
معمول بهتر است چون سبب ایجاد  مقاومت در باکتری
نمیشوند (;.)Otto, 2004; Truchado et al., 2009
گونههای متنوعی از باکتریهای کوئنچر در محیطهای
پیرامونگیاهانخصوصاریزوسفرتاکنونگزارشگردیده
است (; .)Christiaen et al., 2011بدین جهت در این
پژوهشنیزعمدتاً جداسازیازاینمحیطصورتگرفت.
بیوتیکها و سموم موثر برای

با توجه به محدودیت آنتی
کنترل بیمارگرهای باکتریایی ،هدف این تحقیق شناسایی
ژنهایاحتمالیدخیلدرپدیدهQQدر باکتریهایکوئنچر

است.بدینجهتکهبتوانطیمطالعاتآیندهاینژنهارابه
عواملمیکروبیدارایتواناییمهارزیستیوگیاهانحساسبه
باکتریانتقالداد ،تا قابلیتمهار زیستیمیکروارگانیسمهاو
مقاومتگیاهانبهباکتریهایبیمارگرافزایشیابد.


مواد و روشها
جدایههای باکتریایی استاندارد استفاده شده در تحقیق
جدایههای استاندارد شامل موارد ذیل بودند:
Pectobacterium carotovora subsp. carotovora
سویه  SCRI193دارای)C6( 3-oxo-C6-HSLبهعنوان

آسیالزیمانندآنزیم AiiDدرRalstonia eutrophaکه

سیگنال اصلی دخیل در P. carotovora subsp. ،QS

باعث شکستن باند بین زنجیره آسیلی و جزء هموسرین

 atrosepticaسویه  6276دارای  C6به عنوان سیگنال

الکتون میگردند ( Fetzner, 2015; Dong et al.,

اصلی ( )major signalدخیل در  QSو C10- HSL
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( )C10بهعنوانسیگنالجانبی()minor signalبانسبت

نوترینتآگار(،)NAتریپتیکسویآگار R2A،آگارو

خیلیکمترازسیگنالاصلیP. carotovora subsp. ،

لوریابرتانیآگارکشتگردیدندودردماهای30،48،42

 carotovoraسویه  SCC3193دارای(C8) 3-oxo-

و 32درجهسانتیگرادقراردادهشدند.تمامکلنیهاییکه

 C8-HSLبهعنوانسیگنال اصلی و C6بهعنوانسیگنال

اندازهورنگیاشکلهایمتفاوتداشتند،تافاصلهزمانی


جانبی ( Jones et al., 1993; Põllumaa et al.,

 92روزبعدازکشت،جداسازیشدند.بهمنظورمشخص

 ،)2012; Pirhonen et al., 1993باکتری Bacillus

شدن قدرت رشد بر روی یک محیط معمولی و دمای

دارای ژن  aiiAبه عنوان کنترل مثبت ( Dong et al.,

معمولی ،کلنیها مجدداً روی محیط کشتهای نوترینت

 ،)2000باکتریهای ریپورتر Chromobacterium

آگار و نوترینت بروث در دمای  48درجه سانتیگراد

 violaceum CV026و  C. violaceum VIR07برای

کشت شدند .سپس کلنیهای رشد کرده ،به داخل

بررسی فعالیت ضد سیستم احساس حد نصاب به ترتیب

چاهکهای پلیت کشت سلولی  19خانه حاوی محیط

علیه سیگنالهای زنجیره کوتاه تا متوسط و سیگنالهای

نوترینتبروث()NBمنتقلشدند.

زنجیره بلند استفاده شد .این جدایهها از طریق مکاتبه با

غربال بهترین باکتریهای کوئنچر

برخی محققین در کشورهای مختلف بدست آمد

برای بررسی فعالیت کوئنچری در باکتریهای

( ;Morohoshi et al., 2008; McClean et al., 1997

جداشده ،از باکتری) ( C. violaceum CV026برای

.)Põllumaa et al., 2012سهسویهپکتوباکتریومدراین

سیگنالهای زنجیره کوتاه) و سویه ( VIR07برای

تحقیقباناممخففP2،P1وP3ذکرشدند.

سیگنالهای زنجیره بلند) استفاده گردید .باکتریهای


نمونهبرداری و جداسازی باکتریها

مذکور در حضور مولکولهای سیگنال  QSتولید رنگ

به منظور جداسازی باکتریهای دارای ویژگی

ارغوانیویوالسئینمیکنند ( D’Angelo‐Picard et al.

کوئنچری ،از ریزوسفر گیاهان مختلف شامل  94گونه

 .)2005آزمونهای غربالگری و مقایسهای شامل مراحل

زراعی 92،گونهدرختمیوه 99،گیاهزینتی،چهارگونه

ذیلبودند:مرحله:9دررقت 9/2میکروموالرسیگنالهای

جالیزی (نمونهها مخلوط شد) ،پنج گیاه بیابانی (نمونهها

 C4- HSL ،3-oxo-C8-HSL ،3-oxo-C6-HSLو

مخلوطشد)وفیلوسفر  90گیاهجنگلی(نمونهها مخلوط

 C10-HSLبرای مدت زمان  42ساعت انکوباسیون در

شد) نمونهبرداری صورت گرفت .سپس سوسپانسیون

حضور باکتریهای جدا شده و در چاهکهای پلیتهای

باکتری محیط ریزوسفر یا فیلوسفر درون محلول نمک

 19خانهای کشت سلولی انجام شد .هر چاهک حاوی

 0/1درصد تهیه شد ( ;Christiaen et al., 2011

باکتری که نسبت به شاهد رنگ کمرنگتری داشت ،به

 .)Morohoshi et al., 2009منابع باکتریایی در چهار

عنوان باکتری کوئنچر مد نظر قرار گرفت .محاسبه میزان

محیطحداقلکهتنهامنبعکربنونیتروژنآنهاسیگنالهای

رنگ به صورت درصد رنگ نسبت به شاهد با

AHLشامل )C4( C4- HS ،C8 ،C6و(C10شرکت

اسپکتروفتومترانجامگردید .مرحله:4آزمایشها دررقت

 )Sigma-Aldrichبود ،به روش (Chan et al. )2009

 9/90باکتریهای غربال شده در مرحله  ،9تکرار شد و

کشت شدند .سپس  20میکرولیتر از محیطهای حداقل

آنهاییکهدراین غلظت نیز رنگکمتریداشتندبهعنوان

حاوی منابع باکتریایی روی محیط کشتهای عمومی

باکتریهای کوئنچر  قوی در نظر گرفته شدند .مرحله :3
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مشابه آزمون مرحله اول برای قویترین باکتریهای

باکتریبیمارگروکوئنچر هریکبهغلظت CFU/ ml

کوئنچرانجامشد(برایکشت 28ساعتهباکتریها،زمان

2

 2×90تهیه شد .میزان دو میکرولیتر از مخلوط این

انکوباسیون 42ساعتوغلظت 9/2میکروموالرسیگنال).

باکتریها(بهنسبتمساوی)رویبرشهایسیبزمینیرقم

برای بررسی وجود فعالیت کوئنچری و مقایسه میزان این

ائوالقراردادهشدونمونههابعداز28ساعتازنظردرصد

فعالیتدرباکتریهایمختلفبرایسیگنالهایمختلفاز

قطر ناحیه لهیده شده در مقایسه با شاهدها مورد ارزیابی

همین روش استفاده گردید .برای  C10-HSLریپورتر

قرارگرفتند(.)Dong et al., 2004درهمهآزمایشها از

 VIR07و برای بقیه سیگنالها ریپورتر  CV026مورد

مخلوطجدایههایبیمارگر وباکتری   E.coliغیربیمارگر

استفادهقرارگرفت.

وفاقد فعالیتکوئنچری،بهعنوانشاهداستفادهشد.تمام

بررسی تولید  AHLو اثر ضد باکتریایی

آزمایشهادرپنجتکرارانجامشدند.همچنینباکتریهای

این آزمون با این هدف انجام گردید که مشخص شود

کوئنچربهتنهاییهمبرایتاییدعدمبیماریزابودنبرروی

باکتریهایکوئنچراحتمالیقادربهتولیدترکیبضدباکتریایی

میزبانمایهزنیگردیدند.

علیه  CV026  ،Pectobacteriumو  VIR07نیستند.

شناسایی باکتریها

بلکهتواناییمهارزیستیآنهاعلیهپکتوباکتریوموفعالیت

به منظور تشخیص اولیه باکتریهای جداسازی شده از

آنها در محیط حاوی ریپورتر که با عدم تولید یا کاهش

روشهایبیوشیمیایی،فنوتیپیوتغذیهایبراساسروشهای

تولید رنگ همراه است ،بخاطر فعالیت کوئنچری آنها

استاندارداستفادهگردید(.)Schaad et al., 2001همچنینبه

میباشد .هدف دیگر تایید این موضوع بود که خود


منظورتشخیصدقیقبرخیجدایههاییکهجنسآنهاباروش

کوئنچرها تولید ترکیبات    AHLنمیکنند .بدین منظور

هایقبلیمشخصنگردیدهبود،ازروشتوالییابیناحیه 16s

کشتتازه باکتریهایبیمارگریا ریپورتر(درمحیط )NB

 rDNAبا جفت آغازگرهای GTA TTA CCG  ،pD

بامحیط  NAدارای دمای 20درجهسانتیگراد بهنسبت9

 CGG CTGCTGآغازگر AGA GTT TGA  ،pA

به  90مخلوط شدند و بعد از انتقال به پتری و سرد شدن

 ،TCC TGG CTC AGیا جفت آغازگرهای ،16s-fdi

محیط ،باکتریهای کوئنچر به صورت لکهای روی آنها

 AGAGTTTGATCCTGGCTCAGو ،16s-rP2

کشت گردیدند ( Lwin and Ranamukhaarachchi,

 ACGGCTACCTTGTTACGACTاستفاده شد

 .)2006سپس محیط حاوی  Pectobacteriumاز نظر

(.)Christiaen et al., 2011;Weisburg et al., 1991

تولیدهالهبازدازنده(بهعنوانمعیارخاصیتمهارزیستی)و

بررسی نوع فعالیت کوئنچری

محیطهایحاویریپورترهاهمازنظرتولیدهالهبازدارنده

به منظور بررسی نوع فعالیت کوئنچری از چهار روش

وهمازنظرتولیدهالهرنگی(بهعنوانمعیارتولیدسیگنال)

استفادهشد-9.فیلترکردننمونه:کشت42ساعتهباکتریهادر

موردارزیابیقرارگرفتند.

محیطمایعسانتریفیوژشدند وفازرویی آنها ازفیلترمیکروبی

بررسی اثر کاهش لهیدگی

( 0/4میکرون)عبوردادهشدند تاباکتریدرمحیطنباشد-4.

جهتبررسیاثر کنترلکنندگیباکتریهایجداسازی

حرارت دادن :نمونههای فیلتر شده به مدت  30دقیقه در

شده روی بیماریزایی  Pectobacteriumاز جدایههای

 121درجهسانتیگرادوفشاریکاتمسفراتوکالوشدند.

 P2 ،P1و  P3استفاده شد .سوسپانسیونی از کشت تازه

-3پروتئیناز :سوسپانسیون باکتریها توسط پروتئیناز K
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( 820میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری با  900میکرولیتر

موردنظرراداشتند،درآزمایشگاهباانجامآزمون   PCRو

پروتئیناز  200 Kمیلی موالر  به مدت  42ساعت در 31

سپستوالییابیبررسیگردیدند.

درجهسانتیگراد)تیمارشدند (.)Christiaen et al., 2011

آنالیز آماری

رونشینباکتریهاییکهازفیلترمیکروبی عبوردادهشده

 -2

برای مقایسه قدرت مهار زیستی و مقایسه قدرت

بودندازفیلترهای Microcon centrifugal filter tubes

کوئنچریباکتریهاازنرمافزار  SAS 9.3درقالبطرح

)Molecular Weight Cut-off=3KDa: Millipore
(Corporationنیزعبوردادهشدند(هیچآنزیمینمیتواند

کامالتصادفی در پنج تکرار استفادهشد.مقایسهمیانگینها

ازاینفیلترهاعبورکند).آزمایشبرایهرچهارحالتمثل
روشبررسیفعالیتکوئنچری در محیطکشتمایعانجام
شد با این تفاوت که به جای باکتری زنده از چهار تیمار

باآزمونهایمختلفانجامشدکهنتیجه آزمون  LSDدر
سطحمعنیدارپنجدرصددرنتایجتحقیقگزارشگردید.

نتایج

مذکوراستفادهگردید.لذافقطباکتریهاییکهآنزیمخارج

جداسازی

سلولییامقاومبهحرارتو یامتابولیتهایکوچک مرتبط

بیوکنترلی دارای فعالیت کوئنچری

با فعالیت کوئنچری داشتند ،کاهش رنگ ارغوانی را نشان

و شناسایی

بهترین

باکتریهای

تمام کلنیهای بدست آمده قادر به رشد روی محیط

میدادند.


کشتهای  NAیا  NBدر دمای  48درجه سانتی گراد

یافتن ژنهای آنزیمی دخیل در سیستم

بودند ،لذا کلیه این باکتریها جهت ادامه آزمایشها به

ضداحساس حد نصاب

پلیتهایحاوی NBمنتقلگردیدند .درمرحلهاولغربال

جهت یافتن ژنهای احتمالی دخیل در فعالیت ضد

 299کلنی باکتری جدا گردید .باکتریهایی که سیگنال

سیستم احساس حد نصاب ابتدا مطالعات بیوانفورماتیک (با

باکتریهاییکهعلیه

AHLبهمیزانزیادتولیدمیکردندیا

استفاده از  BLASTNو  BLASTPدر پایگاه دادههای

باکتریهای ریپورتر یا Pectobacteriumها فعالیت

 )NCBIبرای یافتن توالیهای ژنهای آسیالزی و

ضدباکتریایی داشتند ،کنار گذاشته شدند .بعد از غربال

الکتونازی مربوط به جنسها و گونههای باکتریهای

مرحله دوم  41جدایه به وضوح دارای فعالیت کوئنچری

مختلفی که در غربالگری جداسازی شده بودند ،صورت

مربوطبهجنسهای

باالتری بودند،انتخابشدند.جدایهها

گرفت و توالی ژنهای همولوگ موجود در پایگاه دادهها

،Acinetobacter

،Pseudomonas

مربوطبهاینباکتریهابدستآمد.سپسبااستفادهازنرم

 Enterobacterو  Xanthomonasبودند (جدول .)9

افزارهایی نظیر  Primer3 ،Primer Premier 6و CLC

آزمون سوم مرحله غربالگری جهت بررسیهای تکمیلی

 main workbench 5.5انواع آغازگرهای تشخیصی

برای مقایسه قدرت کوئنچری و بیوکنترلی و انتخاب

معمولیودژنرهطراحیگردید.کارآمدترینآغازگرهابعد

جدایههای نماینده (بهترین جدایهها) صورت پذیرفت

ازبررسیتماممعیارهایمهمدرطراحیآغازگرتوسطنرم

(شکل  9و  .)4جدایههای گونه  P. chlororaphisتنها

افزار  Oligo7انتخاب شدند .در مرحله بعد با استفاده از

جدایههای باکتریایی بود که از تمام محیطهای دارای


امکاناتآنالین Primer BLASTآغازگرهاییکهاتصال

جدایههای P.
سیگنالهای مختلف جداسازی گردیدند  .


مناسبباتعدادزیادیازژنهایهمولوگدرباکتریهای

 putidaبجز محیط  C4از سایر محیطها جدا شدند.

،Bacillus

9318زمستان،2شماره24جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
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 محیطهای حداقل مختلف که جداسازی از آنها، بیست و شش جدایه اصلی باکتریهای دارای خاصیت کوئنچری-1 جدول
صورت گرفته و برخی آزمونهای تشخیصی
Table 1. Twenty-six main bacterial strains with quorum quenching activity, diverse minimal mediums
which bacteria isolated from them and some bacterial detection tests
Strain
codes

Species or genus
of bacteria

AHL
1

Indole
2

Arginine
3

Pigment
4

Pigment
5

Pigment
6

Oxidase
test

Catalase
test

Gram
test

RP151

Pseudomonas sp.

C6

-

+

-

-

+

+

+

-

RP18

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP211

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP26

Pseudomonas sp.

C8

-

+

-

-

+

+

+

-

RP292

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP317

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP322

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP371

Pseudomonas sp.

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP41

P. chlororaphis

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP308

P. chlororaphis

C6

-

+

-

-

+

+

+

-

RP51

P. chlororaphis

C4

-

+

-

-

+

+

+

-

RP141

P. chlororaphis

C8

-

+

-

-

+

+

+

-

RP113

P. putida

C10

-

+

-

-

+

+

+

-

RP402

P. putida

C6

-

+

-

-

+

+

+

-

RP375

P. putida

C8

-

+

-

-

+

+

+

-

AC116

Acinetobacter sp.

C4

-

-

-

-

-

-

+

-

AC110

Acinetobacter sp.

C4

-

-

-

-

-

-

+

-

AC144

Acinetobacter sp.

C6

-

-

-

-

-

-

+

-

AC252

Acinetobacter sp.

C6

-

-

-

-

-

-

+

-

AC359

Acinetobacter sp.

C4

-

-

-

-

-

-

+

-

En198

Enterobacter sp.

C8

+

+

-

-

-

-

+

-

En411

Enterobacter sp.

C8

+

+

-

-

-

-

+

-

En204

Enterobacter sp.

C6

+

+

-

-

-

-

+

-

En266

Enterobacter sp.

C8

+

+

-

-

-

-

+

-

Bac2

Bacillus cereus

C6

-

+

-

-

-

-

+

+
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Table 1. continued
Xan70

Xanthomonas sp.*

C6

-

-

+

+

-

-

+

-

*Isolated from plant phyllosphere, 1: Types of AHL in minimal medium for bacterial isolation, 2: Indole production test, 3:
Arginine hydrolysis, 4: Xanthomonadin pigment production, 5: Yellow pigment production on YDC medium, 6:
Fluorescent pigment production on King's B medium.





 رابطه معکوس بین میزان فعالیت. میزان فعالیت باکتری را نشان میدهد، شدت رنگ: آزمون بررسی فعالیت کوئنچری-1 شکل
 باکتری دارای فعالیت کم و: B1 ،)RP308(  باکتری دارای فعالیت باال:B3  وC3، شاهد:A3.کوئنچری و شدت رنگ وجود دارد
. باکتری فاقد این فعالیت: B2
Figure 1. Quorum quenching activity test: The amount of color is the indicator of QQ activity with
inverse relationship between rate of QQ activity and color intensity. A3:Control;C3 and B3:isolate with
high activity (RP308);B1:bacterium with low activity and B2: bacterium without activity




 کم وQQ  ترکیب باکتری با قدرت:B ، شاهد حاوی پکتوباکتریوم:A  آزمون کاهش لهیدگی سیب زمینی-2 شکل
. باال و پکتوباکتریومQQ  ترکیب باکتری با قدرت: D ، شاهد حاوی پکتوباکتریوم:C ،پکتوباکتریوم
Figure 2. Reduction of potato rot test; A: Control containing Pectobacterium ;B: mix of bacterium
with low QQ activity and Pectobacterium ; C: Control containing Pectobacterium D: mix of bacterium
with high QQ activity and Pectobacterium.
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Acinetobacterها فقط از محیطهای حاوی  C4و،C6

مکانیسمهای دیگر را نیز نشان دادند مانند جدایههای


Enterobacterها از محیطهای دارای  C6و C8

سودوموناس  RP211 ،RP18و RP317که مکانیسم

و  Xanthomonasو  Bacillusازمحیط  C6جداشدند.

آنزیم خارج سلولی نیز داشتند .همچنین جدایه

قویترینگونههاوجنسهایباکتریهایکوئنچرشامل P.

 Acinetobacter AC116مقداریفعالیتغیرآنزیمیاز

 Bacillus sp. ،P. putida ،chlororaphisو

خود نشان داد .جدایههای Pseudomonas  RP308

 Acinetobacter sp.بودندکهعلیرغمتفاوتهاییگاهاً

،chlororaphis

Pseudomonas

معنیداربینتواناییکوئنچریجدایههایمختلفهریکاز

Acinetobacter AC252 ،RP402وBacillus Bac2

آنها ،عمدتاً حداقل علیه یک سیگنال خاص ،قدرت

کههریکبهترینجدایهازنظرمیزانفعالیتکوئنچریو

کوئنچری باالی  20درصد داشتند .اکثراً جدایههای

بیوکنترلیدرگونهیاجنسمربوطبهخود(یاتنهاجدایه

جداسازیشدهازمحیطحداقلحاویسیگنالیخاص،علیه

بدست آمده)  بودند ،فقط فعالیت آنزیمی درون سلولی

همانسیگنالبیشترین فعالیتکوئنچریرادارابودند .ولی

داشتند.

برای همه جدایهها این موضوع صدق نمیکرد .مثال

تعیین ژنهای دخیل در فعالیت ضدسیستم

Acinetobacterهای  AC252و  AC144جدا شده از

احساس حد نصاب

putida

محیطC6قدرتکوئنچریباالتریعلیهC8داشتند(جدول

جهت تعیین ژن های احتمالی دخیل در فعالیت

9وشکل.)3غالباًقویترینکوئنچرهاباالترینتواناییرادر

کوئنچریجدایه هاینماینده،ازآغازگرهایطراحیشده

کنترل Pectobacteriumهاازخودنشاندادند .خصوصاً

در جدول  4استفاده شد .شرایط  PCRبهینه شده برای

گونهP.chlororaphisکهدرمجموعبرخیجدایههایآن

آغازگرها در جدول  3آمده است .ژنهای همولوگ

بهعنوانبهترینعواملبیوکنترل شناساییشدند (شکل .)3

 pvdQو  quiPدر تمام جدایههای مهم P.

Enterobacterها و  Xanthomonasتوانایی کوئنچریو

 chlororaphisو  P. putidaوجود داشتند .پروفایل

بیوکنترلیکمیداشتند .جدایه،Enterobacter En266به

حاصلازمحصولواکنش( PCRوتوالییابیوبررسی

علتایجادلهیدگیخفیفرویسیبزمینیازآزمایشهای

بیوانفورماتیک)برایاین ژنها در P. chlororaphisبه

مهارزیستیکنارگذاشتهشد.عمدتاٌبجزچندمورداستثناء

ترتیب  921و  192جفت باز و در P. putidaبه ترتیب

رابطه مستقیم بین میزان قدرت بیوکنترلی و میزان فعالیت

 881و 239جفتبازبود.قطعهژن  hacBبهاندازه9449

کوئنچری جدایهها مشاهده شد (شکل  .)3جدایه RP308

جفتبازفقطدردوجدایه  RP308و RP141ازگونه

( P. chlororaphisبا درصد کاهش لهیدگی باالی 12

 P. chlororaphisکه قویترین باکترهای کوئنچر و

درصد،همچنینفعالیت کوئنچرینزدیک 900درصد علیه

همچنینقوی ترینعواملبیوکنترلدراینتحقیق بودند،

سیگنال)C6کهبهترینعاملبیوکنترلعلیه P1و P3بود،

(شکل.)2

قویترینکوئنچرشناختهشد.
تعیین ساز وکار فعالیت ضد سیستم احساس حد نصاب

همه جدایهها دارای مکانیسم آنزیمی درون سلولی
بودند .با این وجود برخی جدایهها مقدار کمی از انواع

ردیابی

گردیدند

در

جدایههای

 Acinetobacter AC252و  Bacillus  Bac2به
ترتیب قطعات  103جفت بازی مربوط به یک ژن
آسیالزی و   221جفت بازی مربوط به ژن الکتونازی

aiiAردیابیگردیدند.

j

ghi

i

120

k
kl

k

i

l
mn
m
no

n
o

p

o

p

k

p

kl

p

no

q

qp

op

nop

q

mno

k

klm

lmn

20

0

Xan70

Bac2

En266

En204

En411

En198

AC83

AC359

AC252

AC144

AC110

AC116

Isolates



B
a

a

bc

b

b

b

b

b

b

b

de

a

cd
a

h

cd

fg

hij

j
fg

g

fg

efg

efg

ghi

i

j

k
i

j

120

Xan70

Bac2

En411

En204

i
j
k

AC83

En198
i

i
j
k

k

AC359

AC252

AC144

AC110

RP375

AC116

cde

RP402

g

cde

RP113

fgh

cd

b

RP141

bc

bcd

bc

bc

RP317

RP322

RP371

RP41

def

RP211

RP151

RP18
ij

cde

RP26

RP292

RP308

RP51

ef

cde

gh

fg

bc

bc

a

b

bcde

bcd

bc

fg

cd
def

bcde

b

20

bc

bcde

bcde

fgh

efg

def

def
bc

h
0

... شناساییژنهایاحتمالیمرتبطباسیستمضداحساس:عالیمنشومیرزایینجفقلی
 99

i

j

k

k

RP375

RP402

RP113

RP141

RP51

RP308

RP41

RP371

RP322

RP317

RP292

RP26

bc

gh

Isolates

j

fgh

40

A
C10
C8
C6

Quorum Quenching Activity

P3
P2
P1

Potato Rot Test

i

efgh

cd
cde
fghi
def

bc

60

Percentage of Violacein Reduction

efgh

cde

defgh

b
a
cd
cd

c
b
def
cde
ghi
def

efg

cde
fghi

hi
RP211

RP18

RP151

100

ab

a
a
a
bc

defg

defg

cde
fgh

j

n

40

cdef

100

h

fgh

80

efg

fgh

m

60

defg

h
hi
j

80

Percentage of Potato rot Reduction

... شناساییژنهایاحتمالیمرتبطباسیستمضداحساس:عالیمنشومیرزایینجفقلی
 99

9318زمستان،2شماره24جلد،)اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
 گی

91

 برای هر جدایه سه ستون با. (درصد کاهش رنگ وایوالسئین) روی محور عمودی را نشان میدهدQQ  میزان فعالیت:A -3 شکل
 درصد کاهش لهیدگی سیب زمینی روی محور:B . نشان داده شده استC10 وC8،C6  مربوط به سه سیگنال،انحراف معیار
 حروف مشترک. مربوط به سه پکتوباکتریوم نشان داده شده است، برای هر جدایه سه ستون با انحراف معیار.عمودی میباشد
.)LSD اختالف معنیداری در سطح پنج درصد با هم ندارند(آزمون
Figure 3. A: shows QQ activity (percentage of violacein reduction) on vertical axial. For each isolate three
column exists with standard deviation related to three QS signals (C6, C8 and C10). B: shows percentage of
potato rot reduction on vertical axial. For each isolate there are three columns with standard deviation
related to three Pectobacterium. The same letters are not significantly different (P=0.05, LSD).

 فهرست آغازگرهای استفاده شده به منظور ردیابی ژنهای دخیل در فعالیت کوئنچری-2 جدول
Table 2. List of primers using in quorum quenching genes detection
Length
Primer sequence (5´- 3´)
Genes and bacteria
of PCR
F:forward , R:reverse
product
PvPF: GTGCCCGTGTTTCCATTTTG
pvdQ - P.putida
887 bp
PvPR: AAGTGCTTGGAGGTGTCGAC
quPF: ACCTGCAAGAGGAACTCAGC
quiP - P.putida
436 bp
quPR: AACAGGTCCTGATTGTCGGC
PvCF: ATCAGCGGCGAGAAA/GCCTTG
pvdQ - P. chlororaphis
647 bp
PvCR: ACCTCCAAGCACTTCACCCT
quCF: GCTACAAGCCCGAATACTGGA
quiP - P. chlororaphis
964 bp
quCR: TGGTCATAGGGGTGGAGCAT
haBF:GGACGGAGTCAACCAGTATCA
hacB - P.chlororaphis RP308 وRP141
1221 bp
haBR:TGGAGTTTCTGGCTGGCTTC
Aci-F: TGATTCAAGCGGCACAAAGC/T
penicillin acylase-Acinetobacter
703 bp
Aci-R : TCCTTTTGACTCACCGCATC
Aia1F:TAAAGCGTGTAGGGTATGAGCC
Lactonase -aiiA- Bacillus
459 bp
Aia2R:CCTGCTCTATATCATGGCCA

 بهینه شده برای آغازگرهای مختلفPCR  شرایط آزمون-3 جدول
Table 3. Optimized PCR reaction conditions for different primers
Cycle
An acylase gene aiiA
gene
in pvdQ and quiP quiP, hacB and
Stages of PCR
pvdQ genes in P.
number
in Acinetobacter
Bacillus
genes in P. putida
chlororaphis
1

30

1

Initial
denaturation

5 minutes in 94 °C

5 minutes in 94 °C 

5 minutes in 94 °C 

5 minutes in 94 °C 

Denaturation

30 seconds 94 °C 

30 seconds 94 °C 

30 seconds 94 °C 

30 seconds 94 °C 

Annealing

30 seconds 55 °C 

45 seconds 57 °C 

45 seconds 57 °C 

30 seconds 55 °C 

Extension

45 seconds 72 °C 

45 seconds 72 °C 

45 seconds 72 °C 

45 seconds 72 °C 

Final extension

5 minutes in 72 °C

5 minutes in 72 °C 

5 minutes in 72 °C 

5 minutes in 72 °C 
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شکل  -4محصوالت  PCRسه ژن آسیالزی  hacB ،pvdQو  quiPروی ژل آگاروز  ، %1/5به ترتیب با اندازههای
 1221 bp ،746bpو 474 bpمربوط به  P. chlororaphisجدایههای  RP308و  :bp( .RP141جفت باز)
Figure 4. PCR products of three acylase genes, pvdQ, hacB and quiP on 1.5% agarose gel, respectively
)with 647 bp, 1221 bp and 964 bp length related to P. chlororaphis RP308 and RP141. (bp: Base Pair

بحث

اثباترسیدهبود،شناساییگردید ( Rajesh and Rai.,

در مطالعات مختلف در دنیا و ایران باکتریهای قابل

.)2014; Dong et al., 2000; Dong et al., 2002

کشتمتعلقبهجنسهاوگونههایمختلفباتواناییضد

البته عالوه بر آغازگر طراحی شده در این تحقیق

سیستماحساسحدنصابگزارششدهاند ( Mei et al.,

آغازگرهای دیگری نیز در مقاالت مختلف برای کلون

2010; Uroz et al., 2007; Mahmoudi et al.,

کردن یا تشخیص ژن  aiiAبکار رفته است ( Ouyang

;2011

.)and Li, 2016; Dong et al., 2000جدایههایجنس

and

انتظار میرفت برخی

 ،Acinetobacterعمدتاً از محیط حاوی  C4جداسازی

باکتریهایگرممثبتنظیرجدایههایجنسBacillusکه


گردیدند .با وجود اینکه سیگنالهایی نظیر  C4در

در بسیاری از مطالعات به عنوان باکتریهای کوئنچر

پکتوباکتریومهای آزمایش شده وجود نداشت ،اما

گزارش شده بودند ،جنس غالب باشند( Dong et al.,

جداسازی از این محیطنیزصورت گرفت .به علت اینکه

 .)2002; Vinoj et al., 2014امادراینتحقیقبهطور

باکتریهای جدا شده از این محیط علیرغم دارا بودن

خاص جدایههای جنس  Pseudomonasفراوانترین

بهترین اثر بر روی این سیگنال ،ممکن بود علیه سایر

جدایههای شناساییشده باخاصیتکوئنچری،حداقلدر

سیگنالهای موجود در پکتوباکتریومها نیز موثر باشند

ریزوسفروفیلوسفرنمونههایبررسیشدهدرایرانبودند.

(نتایجتحقیقنیزاینموردراتاییدکرد).درتحقیقاتانجام

همچنین ژن ،aiiAکهقبالًتوسطسایرمحققیندرجنس

شده توسط سایر محققین در برخی جدایههای

باسیلوس به عنوان علت فعالیت کوئنچری این باکتری به

 Acinetobacterاز جمله جدایه  ،C1010فعالیت

2018

Kaur

;2019

al.,

.)Yogalakshmi,

et

Chen
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آسیالزیمشاهدهگردیده بود(.)Kang et al.,2004قبال

گستردهتر علیه دستههای مختلف سیگنالها ،توسط این


مشخص شده بود که باکتریهای کوئنچر معموال دارای

گونهاست.نکتهمهماینکهخیلیازجدایههاییکگونه

آنزیمهایی (بویژه آسیالزها) هستند که در مقابل

باکتری اینژنهارادارندولیقدرتکوئنچریدرآنها

سیگنالهای مختلف  AHLعملکردهای متنوعی را نشان


فرق دارد .در این تحقیق نیز بسیاری از باکتریهای یک

میدهند.اینآنزیمهاگروهخاصیازسیگنالهاراغیرفعال

گونه در میزان این توانایی اختالف معنیدار داشتند .این

میکنند در حالی که روی برخی دیگر کم اثر یا بیاثر

اختالفدربینجدایههاییکجنسفاحشتربود.مانند

هستند ( ;Lin et al., 2003; Reina et al., 2019

جدایههای جنس سودموناس این تحقیق که با نگاهی به

.)Koch et al., 2014بهعنوانمثالدربرخیتحقیقات،

شکل 3مطلبمذکورقابلدرکاست.اینموضوع لزوم

Pseudomonasبهعنوانباکتریدارایفعالیتکوئنچری

ایجاد غربالگری برای یافتن جدایههای قابل کاربرد در

علیهسیگنالهایزنجیرهبلندبابیشازشش کربنشناخته

کشاورزی را تایید میکند .همچنین بیان میکند فقط

شدندودرتحقیقاتی دیگرجدایههاییازاینباکتریهابا

ردیابی ژن کافی نیست و سایر ویژگیهای جدایه نیز در

اثررویسیگنالهایباتعدادکربنششتاییگزارششدند

قابلیتکاربردآنموثراست .دراینتحقیق جدایه  P1در

( ;Wahjudi et al., 2011; Lasarre et al., 2013

مقایسهباجدایههایP2وP3قدرتلهیدگیباالتریروی

.)Bokhove et al., 2010دراینتحقیقانواعجدایههای

سیبزمینی داشت (نتایج نشان داده نشده) اما کنترل آن

این جنس با اثرات مختلف علیه طیف وسیعی از

جهت کاهش لهیدگی با باکتریهای کوئنچر بهتر انجام

سیگنالهایبازنجیرههایمتفاوتشناختهشدند .بهطوری


شد .ظاهراً جدایههای  Pectobacteriumبا ترکیب

که برخی جدایههای این جنس موثرترین باکتریها علیه

سیگنالیمتنوعتر،حداقلازنظرکنترلمبتنیبرفعالیتضد

سیگنالهای ( C6به عنوان سیگنال اصلی بسیاری از

سیستم احساس حد نصاب ،بیمارگرهای گیاهی

جدایههای  )Pectobacteriumبودند .در این تحقیق


خطرناکتری میباشند .احتمال دارد این حالت در مورد

جدایهها با بیشترین تعداد ژن کوئنچری شناخته شده،

بسیاری از باکتریهای بیمارگر دیگر با چند سیگنال نیز

باالترینفعالیتکوئنچریراازخودنشاندادند.جدایههای

وجود داشته باشد .برای اثبات این موضوع ،آزمایشها

مختلف گونه   P. chlororaphisمورد بررسی در این

تکمیلیرویسایرباکتریهایباسیگنالAHLالزماست.

پژوهش ،کهبهعنوانبهترینجدایههای باکتریاییکوئنچر

همچنین مطالعاتآنزیمی،بیانژنوانواعکروماتوگرافی

با خاصیت بیوکنترلی علیه  Pectobacteriumشناخته

در ادامه تحقیق انجام شده الزم است تا مکانیسم دقیق

شدند،دردوگروهدوژنیوسهژنیقرارگرفتند.گروه

عملکرداینباکتریهامشخصگردد.

دوم احتماال به علت داشتن ژن اضافهتر  ،hacBخاصیت
کوئنچری و بیوکنترلی باالتری نسبت به بقیه داشتند .از

سپاس گزاری

طرفیجدایههایاینگونهتنهاجدایههاییبودندکهازتمام

بدین وسیله از حمایتهای اعضای گروههای

محیطهایحاویسیگنالجداسازیگردیدند.اینموضوع

گیاهپزشکی دانشگاه های ایالم و لرستان قدردانی

تاییدی بیشتر بر فعالیت کوئنچری باالتر و عملکرد

میگردد.
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Abstract

Background and Objectives
Quorum sensing (QS) is a process of cell to cell communication that allows bacteria to be
aware about cell density. In this phenomenon bacteria communicate with each other
through signaling molecules such as N-acylhomoserine lactones (AHLs). Also, virulence
gene expression in many pathogenic bacteria like Pectobacterium is under control of QS.
Some bacteria can degrade AHLs molecules by a process called anti quorum sensing or
quorum quenching (QQ); therefore, QQ can be used in biocontrol of plant pathogenic
bacteria. The main purpose of this research was to detect QQ genes in strong QQ-based
biocontrol bacteria.
Materials and Methods
In this investigation, QQ bacteria were isolated from rhizosphere and phyllosphere of
some agricultural and non-agricultural plants using minimum media containing AHL.
QQ bacteria were identified using biosensors CV026 and VIR07. Mechanism of QQ
action was determined by heating, proteinase treatment and filtering methods.
Afterwards, in order to find acylase and lactonase genes in these bacteria, homology
searches were performed using BLASTn and BLASTp in NCBI. Then, several primers
were designed by several softwares including CLC main workbench 5.5, Primer Premier
6, Primer3, Oligo7 and primer BLAST.
Results
The most abundant and strongest QQ isolates were shown enzymatic activity. Main
twenty-seven isolates with high QQ activity were detected. Four genera and species
including Pseudomonas chlororaphis, Pseudomonas putida, Acinetobacter sp. and
Bacillus sp. were found as the bacteria with highest QQ and biocontrol ability against
Pectobacterium. As a results of this study, in the Bacillus Aiia lactonase gene; in P.
chlororaphis three acylase genes of pvdQ ،quiP and hacB; in P.putida two acylase genes
of pvdQ and quiP and in Acinetobacter one acylase genes were traced.
Discussion
According to the results of this investigation, Pseudomonas genus was determined as the
frequent QQ bacteria. Also, P. chlororaphis species with the strongest QQ activity, were
divided in to two groups; the first isolates with two acylase genes (pvdQ and quiP) and
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the second isolates containing extra homologous acylase hacB. Isolates of the latter
group with the most detected genes involved in QQ, were identified as the best QQ-based
biocontrol bacteria against Pectobacterium.
Keywords: Cell communication, Pseudomonas, Pectobacterium, acylase and lactonase
genes

