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چکیده
تشکیل بیوفیلم در باکتریها یک استراتژی مهم برای بقای آنهاست .بیوفیلم در باکتری پروبیوتیک
 Bacillus subtilisبهصورت زنجیرة طویلی از سلولهاست که با یک ماتریکس پلیمری از جنس
پلی ساکاریدهای خارج سلولی احاطه شده است .این باکتری که یکی از عوامل مؤثر مهار زیستی
بیمارگرهای گیاهی شناخته شده است ،قابلیت زیادی در تولید بیوفیلم دارد .این مطالعه با هدف
بررسی اثر شرایط محیطی شامل دما ،اسیدیته و فشار اسمزی و همچنین ،عناصر غذایی مانند قندها و
اسیدآمینههای مترشحه از ریشة گندم و عناصر مهم خاک از قبیل کاتیونهای کلسیم ،منگنز ،منیزیم،
آهن ،روی ،م ولیبدن ،کبالت ،بر و مس در تشکیل بیوفیلم این باکتری با استفاده از پلیت پلیاسترن
انجام شده است .براساس نتایج این تحقیق ،بیشترین میزان بیوفیلم در سه استرین مورد مطالعه ،در
دمای  93درجة سلسیوس ،اسیدیتة  7و فشار اسمزی حاصل از غلظت  77درصد سوکروز تولید شد.
عناص ر منیزیم ،کلسیم ،روی ،آهن ،منگنز و مس موجب افزایش و عناصر کبالت ،بر و مولیبدن موجب
کاهش تولید بیوفیلم شدند .همة قندها و اسیدآمینههای مترشحه از ریشة گندم بر تولید بیوفیلم
استرین های مورد مطالعه اثر افزایشی نشان دادند .بیشترین اثر افزایشی مربوط به قندهای آرابینوز و
گلوکز و اسیدآمینههای لیزین و آسپارژین بود .براساس نتایج این پژوهش ،شرایط محیطی و محتوای
مواد غذایی میتواند بر تولید بیوفیلم و به تبع آن بقا و استقرار باکتریهای پروبیوتیک در محیط و
همچنین ،کلنیزاسیون میزبان و توان مهار زیستی عوامل بیماریزای گیاهی تأثیرگذار باشد.
کلیدواژگان :بیوفیلم ،ترشحهای ریشه ،عناصر خاک.Bacillus subtilis ،
مقدمه
باکتری پروبیوتیک  Bacillus subtilisیک باکتری گرم
مثبت است که به وفور در خاک ،آب ،هوا و همراه با گیاه
یافت میشود .قابلیت تولید اندوسپور و بهدنبال آن
مقاومت باال در برابر شرایط نامساعد محیطی مانند دمای
باال ،اسیدیتة نامناسب ،مواد شیمیایی دارد و حتی برخی
اشعههای مضر ،ویژگیهای منحصربهفردی به این
* تلفن126-77767666 :

باکتری دادهاند (
 .)al. 2013این گونة باکتری که بهراحتی از محیطهای
طبیعی جداسازی میشود ،با داشتن تواناییهای باال در
تولید متابولیتهای ضد قارچی و ضد باکتریایی مانند
انواع آنتیبیوتیکها ،ترشحهای مایع خارج سلولی ،مواد
فرّار ضد قارچی ،آنزیمهای مختلف ،همچنین ،تولید
بیوفیلم در ردیف اولین باکتریهای پروبیوتیک و صنعتی
Kovács et al. 2009, McKenney et
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درآمده است (
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Fiddaman and Rossal 1994, Bais et

.al. 2004, Jamil et al. 2007, Ongena et al. 2007,
 .)Zhao et al. 2014تحقیقات دانشمندان دربارۀ تأثیرات
آنتیبیوتیکهای تولیدشده توسط استرینهای
 ،B. subtilisمؤثربودن این ترکیبها را روی بسیاری از
بیمارگرهای گیاهی از جنسهای ،Pythium ،Fusarium
Septoria ،Sclerotinia ،Rhizoctonia ،Phytophthora
و  Verticilliumاثبات کرده است ( Kinsella et al.
 .)2009گزارشهای دیگر ،ترکیبهای فرّار ضد قارچی
تولیدشده توسط جدایههای  B. subtilisرا در کاهش
بیماریهای گیاهی مؤثر دانستهاند ( Fiddaman and
)Rossal 1994؛ همچنین ،استرینهای مختلف این گونة
باکتری میتوانند در گیاه در برابر عوامل بیماریزا القای
مقاومت کنند یا میتوانند موجب تحریک رشد گیاهان و
عبور از مرحلة حساس بیماری شوند ( Ongena et al.
.)Kloepper et al. 2004 2007
یکی از قابلیتهای مهم این باکتری مفید ،توانایی
باال در تولید بیوفیلم است .بیوفیلم یا الیة زیستی،
اجتماعی از باکتریهاست که به سطح متصلاند و با
ماتریکسی از جنس پلیساکاریدهای خارجسلولی
پوشیده شده است .بیوفیلم میتواند حاصل جمعیت یک
باکتری باشد ،اما در تشکیل غالب بیوفیلمها چند گونة
باکتری دخالت دارند .درون بیوفیلمها کانالهای محتوی
آب یافت میشوند که انتشار آب ،مواد غذایی و
مولکولهای سیگنال را به عهده دارند .تشکیل بیوفیلم
در پنج مرحله رخ میدهد .6 :اتصال برگشتپذیر به
سطح  .2اتصال برگشتناپذیر به سطح  .9اولین مرحلة
بلوغ همراه با توسعة ابتدایی بیوفیلم  .4تکمیل ساختار
پیچیدۀ بیوفیلم با بیان ژنهای مختلف ،تولید
پلیساکاریدها و پروتئینها و  .6 ...جداشدن سلولهای
باکتری از پرگنهها و انتشار در محیط (.)Sauer 2003
تشکیل بیوفیلم یکی از مکانیسمهای مهم در تأمین
بقای باکتری در محیط زیست است .در مقایسه با
سلولهای آزاد یا پالنکتونیکی ،مجموعة میکروبی
فشردهای در بیوفیلم وجود دارد که به تیمارهای ضد
میکروبی مانند آنتیبیوتیکها و شرایط نامساعد محیطی
مقاومت نشان میدهد ( O’Toole and Kolter 1998,
 .)Ahmadzadeh 2013به اعتقاد پریگنت و همکارانش

باکتریهای موجود در بخشهای درونی ماتریکس نسبت
به سلولهای آزاد توان مقابلة بیشتری با تراکم سلولی،
شرایط اسمزی نامساعد و محدودیت اکسیژن دارند
( .)Prigent et al. 1999بعد از مدیریت بیماریهای گیاهی،
نتایج آزمایشهای محققان نشان میدهد که توانایی تولید
بیوفیلم در باکتریهای پروبیوتیک گیاهی در قابلیت آنان
بهعنوان عوامل مهار زیستی بیمارگرها گیاهی تأثیر دارد
(.)Bais et al. 2004, Khezri et al. 2011
با توجه به اهمیت باالی تولید بیوفیلم در حفظ و
بقای باکتریهای پروبیوتیک گیاهی ،این تحقیق با هدف
بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی مانند دما ،اسیدیته و
فشار اسمزی و همچنین ،برخی از عناصر پرمصرف و
کممصرف خاک روی تولید بیوفیلم باکتری B. subtilis
انجام شد .در بخش دیگر ،اثر قندها و اسیدآمینههای
موجود در ترشحهای ریشة گندم ،بهعنوان منابع
تأمینکنندۀ کربن و ازت ،بر تولید بیوفیلم این گونة
باکتری ارزیابی شد.
مواد و روشها
استرینهای باکتری مورد استفاده و شرایط نگهداری

در این پژوهش ،از سه استرین بومی باکتری
(با شمارههای دستیابی  HQ267754 ،HQ234328و
 HQ267756در بانک اطالعاتی  )NCBIاستفاده شد.
براساس مطالعههای پیشین ،این سه استرین توان باالی
مهار زیستی قارچ بیمارگر  Fusarium culmorumدر
گندم و قابلیتهای متفاوت در تولید بیوفیلم در
آزمایشگاه را دارند ( .)Khezri et al. 2011برای
فعالسازی اولیه ،استرینها در محیط  NBYکشت شدند
و بهمدت  46ساعت در  91درجة سلسیوس نگهداری
شدند .برای نگهداری طوالنی مدت استرینها ،براساس
روش ولر و کوک از محلول سترون گلیسرول  26درصد
در آب مقطر استفاده شد و نمونهها در فریزر و در دمای
 -61درجة سلسیوس نگهداری شدند ( Weller and
 .)Cook 1983برای تهیة کشت جوان برای آزمایشهای
جاری از استرینهای کشتشده روی محیط کشت
نوترینتآگار ( )NAدر پتری یا محیط کشت مایع
لوریابرتانی ( )LBدرون لوله در دمای  91درجة
سلسیوس استفاده شد.
B. subtilis
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بررسی تولید بیوفیلم در پلیت پلیاستیرن

برای ارزیابی میزان بیوفیلم تولیدشده در استرینهای
باکتری مورد مطالعه ،از روش اصالحشدۀ ناگوراسکا و
همکارانش استفاده شد .بدین منظور همة استرینها در
 21میلیلیتر محیط کشت  LBبهمدت  66ساعت در
دمای  96درجة سلسیوس و  211دور در دقیقه رشد
داده شدند .پس از اضافهکردن محیط کشت تازه،
استرینها مجدد در شرایط رشدی فوق قرار گرفتند.
هنگامی که دانسیتة نوری استرینها در طول موج 666
نانومتر به عدد  6رسید ،محیط حاوی استرینها به
نسبت  6:961با محیط کشت حداقل  MSggرقیق شد.
 211میکرولیتر از محیط حاوی باکتری به چاهک پلیت
 37چاهکی پلیاستیرن منتقل شد .سپس ،پلیت بهمدت
 61ساعت در دمای  91درجة سلسیوس در شرایط
ساکن قرار داده شد .پس از گذشت این زمان ،پلیت
خالی و سهبار ،هربار بهمدت  6دقیقه با آب مقطر
شستوشو شد .برای خشکشدن ،پلیت بهمدت 66
دقیقه در انکوباتور  96درجة سلسیوس قرار داده شد.
برای ثابت کردن استرینهای متصلشده به دیوارۀ
چاهکها ،مقدار  211میکرولیتر متانول به هر چاهک
اضافه و  66دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داده شد .پس
از شستوشو بهروش فوق ،به چاهکها کریستال ویولت
 6درصد اضافه و پس از حداکثر  66دقیقه شستوشو
انجام شد .در پایان ،محلول  6:4اتانول ـ استون اضافه و
برای خواندن میزان جذب در طول موج  611نانومتر از
دستگاه الیزاریدر ،مدل  Beckman Culter AD340ساخت
کشور آمریکا ،استفاده شد (.)Nagórska et al. 2008
تأثیر شرایط محیطی مختلف بر تشکیل بیوفیلم باکتری

در این بخش تأثیر دما (در محدودۀ 96 ،94 ،91 ،26
درجة سلسیوس) ،اسیدیتة محیط کشت (در طیف ،7 ،6
 6و  )6/6و فشار اسمزی محیط کشت (در محدودۀ
 1/66 ،1/6 ،1/26و  6درصد سوکروز) بر تشکیل
بیوفیلم استرینهای مورد مطالعه ارزیابی شد ( Slininger
.)and Jackson 1992
نقش عناصر مهم موجود در خاک در تولید بیوفیلم
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روی تشکیل بیوفیلم باکتری  ،B. subtilisاز غلظتهای
پایة عناصر مختلف در واحد میکروموالر بهصورت زیر
استفاده شد .کاتیونهای آهن (،)FeSO2.7H2O:180
روی ( ،)ZnSO4.7H2O:35کبالت (،)CoCl2.6H2O:7
مولیبدن
(،)MnCl2.4H2O:25/3
منگنز
مس
(،)(NH4)6Mo2O24.4H2O:8.1
( ،)CuSO4.5H2O:6/4کلسیم ( ،)CaCl2.2H2O:37/4بر
( )H3BO3:97و منیزیم ( .)MgSO4.7H2O:2028همة
کشتها با  694میکروموالر  EDTAبهعنوان کالتهکنندۀ
عناصر تهیه شدند .فقط در ارزیابی تأثیر عناصر ،بجای
محیط کشت  MSggاز محیط ( LBبدون عناصر فوق)
استفاده شد ( .)Slininger and Jackson 1992در هر
چاهک مقدار  661میکرولیتر از محلول پایة هر عنصر در
چاهکهای پلیت پلیاستیرن ریخته شد 61 ،میکرولیتر
از کشت باکتری با دانسیتة نوری  6در طول موج 666
اضافه شد و پلیتها بهمدت  61ساعت در دمای 91
درجة سلسیوس و شرایط سکون قرار گرفتند .در چاهک
شاهد فقط از محیط  LBاستفاده شد .بقیة مراحل مانند
باال اجرا شد.
ارزیابی تأثیر قندها و اسیدآمینههای مترشحه از ریشة
گندم روی تولید بیوفیلم

در تیمارهای مربوط به ارزیابی تأثیر قندها و
اسیدآمینههای موجود در ترشحهای ریشة گندم بر
تشکیل بیوفیلم باکتری  ،B. subtilisاز قندهای آرابینوز،
فروکتوز ،گاالکتوز ،گاالکترونیکاسید ،گلوکز،
گلوکورونیکاسید ،مانوز ،رامنوز و زایلوز ،همچنین،
اسیدآمینههای هیدروکسیپرولین ،سرین ،ترئونین،
پرولین ،گالیسین ،آالنین ،هیستیدین ،سیستئین،
گلوتامیکاسید ،آسپارژین ،تیروزین ،والین ،متیونین،
ایزولوسین ،لوسین ،فنیلآالنین ،لیزین و آرژنین استفاده
شد .در ادامة نقش ترکیبات گلوکز و کازامینواسید،
گلوکز و آهن همچنین ،کازامینواسید و آهن بر تشکیل
بیوفیلم باکتری ارزیابی شد ( O’Toole and Kolter
 .)1998پس از تهیة محلول پایه (قندها  2میلیگرم و
اسیدهایآمینه  1/16میلیگرم در یک لیتر آب مقطر
سترون) و فیلترکردن محلول پایه با استفاده از فیلتر
 1/2میکرون ،براساس درصد مولی قند یا اسیدآمینه
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مورد نظر در ترشحهای ریشة گندم (جدول  )6به محیط
 MSggاضافه و ادامة مراحل مانند باال انجام شد ( Knee

 .)et al. 2001در چاهک شاهد فقط محیط کشت
 MSggاستفاده شد.

جدول  .6درصد مولی قندها و اسیدآمینههای مورد آزمایش در ترشحهای ریشة گندم ()Knee et al. 2001
قندها

درصد مولی

اسیدآمینهها

درصد مولی

اسیدآمینهها

درصد مولی

آرابینوز
فروکتوز
گاالکتوز
گاالکترونیکاسید
گلوکز
گلوکورونیکاسید
مانوز
رامنوز
زایلوز

96
9
67/6
9
66
6
6/6
ناچیز
99

هیدروکسیپرولین ()Hyp
سرین ()Ser
ترئونین ()Thr
پرولین ()Pro
گالیسین ()Gly
آالنین ()Ala
هیستیدین ()His
سیستئین ()Cys
گلوتامیکاسید ()Glx

1/6
6/7
6/9
7/2
61/6
3/9
6/3
6/6
7/3

آسپاراژین ()Asx
تیروزین ()Tyr
والین ()Val
متیونین ()Met
ایزولوسین ()Ile
لوسین ()Leu
فنیلآالنین ()Phe
لیزین ()Lys
آرژنین ()Arg

3/4
9
6
6/6
4/4
6/6
9/3
6/7
2/7

روش تحلیل دادهها

سنجش همة تیمارها در چهار تکرار ،در قالب طرح کامالً
تصادفی انجام شد .تجزیة واریانس ،مقایسة میانگین
دادهها و محاسبة خطای استاندارد به روش دانکن و
حداقل تفاوت معنیدار ( )p<1/16و با استفاده از نرمافزار
) SAS (version 9.1انجام شد .گروهبندی تیمارها نیز با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن انجام شد.
نتایج و بحث
در این پژوهش تأثیر شرایط محیطی مختلف ،عناصر
مهم خاک همچنین ،منابع کربن و ازت مترشحه از ریشة
گندم بر تولید بیوفیلم سه استرین بومی باکتری
پروبیوتیک  B. subtilisکه در مطالعههای قبلی توان
کنترل بیولوژیک باالی آنها در آزمایشگاه و گلخانه در
مهار زیستی قارچ بیمارگر  F. culmorumروی گندم به
اثبات رسیده بود ،ارزیابی شد (.)Khezri et al. 2011
دانشمندان از حدود دو دهة قبل ،باکتریها را
موجوداتی با روابط متقابل میدانند که میتوانند
فعالیتهای مشترک و مشخصی را بهعنوان رفتارهای
عمومی ارائه دهند ( .)Shapiro 1998تولید بیوفیلم
توسط باکتریها یکی از رفتارهایی است که در این
مجموعه قرار میگیرد .باکتریهای مختلف هنگامی که
تحت تأثیر شرایط خاصی از دما ،pH ،تنش اکسیژن و
غیره قرار میگیرند ،بیوفیلم تشکیل میدهند .تولید
بیوفیلم مانند بسیاری از فعالیتهای فیزیولوژیک باکتری

تحت تأثیر سیگنالهای محیطی قرار دارد .از آنجایی که
گیاه استراتژیک گندم مورد حملة بیمارگرهای خاکزی
متعددی قرار میگیرد ،کاربرد عوامل پروبیوتیک با توان
باالی آنتاگونیستی و بقا در محیط میتواند در کاهش
بیماریهای گیاهی مؤثر واقع شود .باکتری پروبیوتیک
 B. subtilisدر ریزوسفر اغلب گیاهان یافت میشود .این
باکتری رشد گیاه را افزایش میدهد و موجب کنترل یا
کاهش بسیاری از بیماریهای گیاهی ایجادشده توسط
قارچها و باکتریهای بیمارگر ،همچنین ،کاهش
خسارتهای ناشی از حشرات آفت گیاه میشود ( Shoda
.and Ano 1994, Lin et al. 2001, Souto et al. 2004,
 .)Toure et al. 2004,تولید بیوفیلم قابلیتهای باالیی از
نظر بقا و حفاظت باکتری در شرایط نامساعد بهویژه
آنتیبیوتیکها و سموم ،کلنیزاسیون میزبان و توان مهار
زیستی بیمارگرهای گیاهی به باکتریهای پروبیوتیک
اعطا میکند ( Molina et al. 2003, Bais et al. 2004,
.)Khezri et al. 2011
براساس نتایج این تحقیق ،بیشترین میزان بیوفیلم
در استرینهای  B. subtilisمورد مطالعه ،در دمای 91
درجة سلسیوس ،اسیدیتة  6و فشار اسمزی ناشی از
غلظت  66درصد سوکروز تولید شد (شکل  .)6در
تحقیق اتوله و کولتر نیز تشکیل بیوفیلم استرین
آنتاگونیست  ،Pseudomonas fluorescensدر غلظت
 1/2موالر یا باالتر کلرید سدیم و غلظت  66تا 21
درصد سوکروز ،در مقایسه با شاهد تا بیش از چهار برابر
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کاهش یافت .در تیمار نمک ،مقادیر مختلف کلرید سدیم
رشد باکتری را تحت تأثیر قرار نداد ،ولی روی میزان
تولید بیوفیلم اثر گذاشت .به عقیدۀ ایشان ،شرایط
محیطی و مواد غذایی موجود در محیط میتوانند بر
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تولید بیوفیلم تأثیرگذار باشند ،ممکن است برخی از این
شرایط موجب افزایش رشد سلولها شوند ،اما تولید
بیوفیلم را بهطور چشمگیری افزایش ندهند ( O’Toole
.)and Kolter 1998

شکل  .6شرایط بهینة تولید بیوفیلم در استرینهای باکتری  :A( B. subtilisدما pH :B ،و  :Cفشار اسمزی)

محتوای مواد معدنی خاک یکی دیگر از عواملی است
که میتواند بهعنوان سیگنال و محرک تولید بیوفیلم
باکتریهای خاکزی عمل کند .در این مطالعه ،با هدف
ارزیابی تأثیر عناصر میکرو و ماکرو خاک روی تشکیل
بیوفیلم باکتری  ،B. subtilisاز کاتیونهای کلسیم
( ،)Ca2+منگنز ( ،)Mn2+منیزیم ( ،)Mg2+آهن (،)Fe2+
روی ( ،)Zn2+مولیبدن ( ،)Mo6+کبالت ( ،)Co2+بر ()B3+
و مس ( )Cu2+استفاده شد .میزان تولید بیوفیلم در
حضور این عناصر با شاهد بدون عنصر اختالف
معنیداری نشان داد .کاتیونهای کبالت ،بر و مولیبدن
موجب کاهش و سایر عناصر اثر افزایشی روی تولید
بیوفیلم باکتری نسبت به شاهد نشان دادند (شکل .)2
این داده ها با نتایج حاصل از تحقیقات سایر محققان
مبنی بر مؤثربودن عناصر موجود در محیط در تشکیل
بیوفیلم باکتریها مطابقت دارد ( Geesey et al. 2000,
 .)Song and Leff 2006, Kamali et al. 2011موریکاوا
و همکارانش در تحقیق خود روی استرین B. subtilis B-1
نشان دادند تشکیل بیوفیلم و تولید گاماپلیگلوتامات (مادۀ

غالب بیوفیلم) ،با افزایش گلیسرول یا یون منگنز افزایش
مییابد ( .)Morikawa 2006آهن در تشکیل بیوفیلم
باکتریها نقش کلیدی دارد؛ بهطوری که ،در شرایط کمبود
آهن ،تولید بیوفیلم متوقف میشود یا بیوفیلم بسیار نازکی
تولید میشود ( Harrison and Buckling 2009, Oglesby
 .)et al. 2014گزارش تحقیقات دانشمندان دیگر نشان
میدهد یون منیزیم در فاز رشد پالنکتونیکی یا آزاد باکتری
تأثیری ندارد ،اما در اتصال اولیة سلولها به سطح و ورود
به فاز تولید بیوفیلم نقش مهمی ایفا میکند .این کاتیون
بهطور مستقیم در برهمکنشهای الکترواستاتیکی و
بهطور غیرمستقیم بر فرآیندهای فیزیولوژیکی مرتبط با
اتصال به سطح تأثیرگذار است .ساختار سهبعدی بیوفیلم
ناهمگن است و کلنیزهکردن سطح توسط تعداد بیشتری
سلول و بهدنبال آن ایجاد بیوفیلمی با عمق بیشتر تحت
تأثیر غلظت منگنز محیط قرار میگیرد ( Song and Leff
 .)2006نقشهای مشابهی برای یون کلسیم به اثبات
رسیده است که حاکی از غیرقابل جایگزین بودن آن با
سایر عناصر است .توانایی منحصربهفرد یونهای کلسیم
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موجب افزایش تعامالت اختصاصی و غیراختصاصی
مولکولهای پروتئین و پلیساکارید در سطح سلول
باکتری میشود ( Geesey et al. 2000, Patrauchan et
 .)al. 2005, Cruz et al. 2012در این تحقیق نیز رابطة
مثبتی بین میزان این عناصر در محیط کشت و تولید
بیوفیلم باکتری مشاهده شد (شکل .)2

بیوفیلم تولیدشده در تیمارهای فروکتوز ،زایلوز و مانوز نیز
دارای تفاوت معنیدار با شاهد بدون قند بودند .کمترین
میزان در تیمار گاالکترونیکاسید مشاهده شد .سایر قندها
تأثیری در بین این دو حد نشان دادند (شکل .)9A

شکل  .2تأثیر عناصر مهم خاک بر تولید بیوفیلم استرینهای
باکتری B. subtilis

ارزیابی نقش  3قند و  66اسیدآمینه که براساس منابع
( )Knee et al. 2001در ترشحهای ریشة گندم ردیابی
شدهاند ،بخش دیگری از این پژوهش را به خود اختصاص
داد .ریشة گیاهان و خاک اطراف آن بهدلیل وجود مقادیر
باالی مواد غذایی مترشحه از ریشه ،مناطق ترجیحی برای
کلنیزهشدن توسط باکتریهای خاکزی هستند .تعداد
باکتریها در هر گرم خاک ریزوسفر  616تا 613سلول است
که این مقدار  2تا  4برابر خاکهای غیرریزوسفری است.
این جمعیت در نواحی رهاشدن مواد غذایی مانند نوک
ریشة اصلی و مناطق انشعاب ریشههای فرعی متمرکز
میشوند .در این نواحی پرگنههای کوچک یافت میشوند
که میتوانند به توسعة بیوفیلم بالغ و سهبعدی روی سطوح
غیرزندۀ خاک منجر شوند .ترکیب ترشحهای ریشة گیاهان
بسته به نوع و سن گیاه متفاوت است ،اما بهطور عمومی
یک ترکیب پیچیده شامل قندها ،اسیدآمینهها و اسیدهای
آلی است که میکروارگانیسمها میتوانند از آن بهعنوان
منابع کربن ،نیتروژن و انرژی استفاده کنند ( Molina et al.
 .)2003, Ahmadzadeh 2013در این مطالعه ،همة قندهای
مورد آزمایش موجب افزایش تولید بیوفیلم نسبت به
شاهد شدند .آرابینوز و گلوکز که از قندهای مهم در
ترشحهای ریشة گندم هستند ،بیشترین اثر افزایشی
حدود سه برابر شاهد را نشان دادند ،همچنین ،میزان

شکل  .9میزان تأثیر قندهای مترشحه از ریشة گندم ( )Aو
تیمارهای ترکیبی ( )Bگلوکز ،آهن و کازامینواسید )(CAA
در تولید بیوفیلم باکتری B. subtilis

از بین اسیدآمینههای مورد بررسی ،لیزین ،آسپارژین و
گالیسین موجب افزایش چشمگیر بیوفیلم نسبت به شاهد
شدند ،میزان تولید بیوفیلم در تیمارهای ایزولوسین،
پرولین ،سرین و هیدروکسیپرولین نیز تفاوت معنیداری با
شاهد بدون اسیدآمینه نشان داد .سایر اسیدآمینهها تأثیر
کمتری در تولید بیوفیلم داشتند .بیوفیلم تولیدشده در
تیمارهای فنیلآالنین و تیروزین با شاهد تفاوت زیادی
نشان نداد (شکل  .)4نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج
بهدستآمده از مطالعههای پیشین مبنی بر تأثیر قندها و
اسیدآمینهها در تولید بیوفیلم باکتریها مطابقت دارد
( Elhariry et al. 2008, Kamali et al. 2011,
 .)Brandenburg et al. 2013, Goh et al. 2013از آنجا
که یکی از ترکیبات اصلی بیوفیلمها پروتئین است،
محتوای اسیدآمینههای محیط زیست باکتری روی
تشکیل بیوفیلم تأثیر مستقیم میگذارد ( Flemming
 .)and Wingender 2010نتایج تحقیقی که روی استرین
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 Escherichia coli BL21انجام شد ،نشاندهندۀ نقش
افزایشی اسیدآمینههای لوسین و والین بر تولید بیوفیلم
این باکتری است ( .)Goh et al. 2013در بررسی تأثیر
اسیدآمینههای ضروری بر تشکیل بیوفیلم باکتری
 P. aeruginosaمشخص شد 66 ،اسیدآمینة ضروری
مورد آزمایش کم و بیش موجب افزایش تولید بیوفیلم
شدند ( ،)Xu et al. 2015ولی اسیدآمینههای تریپتوفان
اثر کاهش دهنده بر تولید بیوفیلم این باکتری نشان داد
( .)Brandenburg et al. 2013در مطالعة دیگری ،تأثیر
منابع مختلف قند ،ازت و آهن روی تولید بیوفیلم
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باکتری مفید  P. fluorescensدر محیط حداقل
ارزیابی شد .نتایج این مطالعه نشان داد ،هرچند گلوکز
به تنهایی موجب افزایش تشکیل بیوفیلم میشود،
اضافهکردن آهن یا کازامینواسید ،میزان بیوفیلم
تولیدشده را  2تا  9برابر تحریک میکند .این نتایج
همسو با نتایج حاصل از مطالعة حاضر است ،بهطوری
که ،ترکیب گلوکز و کازامینواسید موجب افزایش 4
برابری تولید بیوفیلم شد؛ همچنین ،ترکیبات
کازامینواسید ـ آهن و گلوکز ـ آهن بهترتیب  6و  4برابر
تولید بیوفیلم را نسبت به شاهد افزایش داد (شکل .)9B
M-63

شکل  .4اثر اسیدآمینههای موجود در ترشحهای ریشة گندم بر تشکیل بیوفیلم باکتری B. subtilis

نتایج حاصل از این تحقیق بهروشنی تأثیر شرایط
محیطی و محتوای مواد غذایی موجود در محیط زیست
را بر تولید بیوفیلم باکتری مورد مطالعه نشان میدهد .از
آنجا که توان تولید بیوفیلم میتواند بر بقا و استقرار
باکتریهای پروبیوتیک در ریزوسفر میزبان ،میزان
کلنیزاسیون بخشهای مختلف گیاه و مهار زیستی
عوامل بیماریزا مؤثر باشد ،آگاهی از شرایط بهینة
تولید بیوفیلم ،برای تولید انبوه باکتریهای پروبیوتیک

مؤثر در مهار زیستی بیمارگرهای گیاهی ضروری
است.
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر مسعود احمدزاده ،استاد محترم گروه
گیاهپزشکی دانشگاه تهران ،بهدلیل هماندیشیهای علمی
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ABSTRACT
Biofilm formation in bacteria is an important survival strategy. Biofilm of probiotic Bacillus subtilis consist
of long chains of cells that are covered by a polymeric matrix of exopolysaccharides. This bacterium is
known as one of the most effective biocontrol agents against plant pathogens and has a high ability in biofilm
formation. This study was aimed to investigate the effect of some environmental conditions including
temperature, pH and osmotic pressure; nutritional elements such as sugars and amino acids secreted from
wheat root and important soil elements like Ca2+, Mn2+, Mg2+, Fe 2+, Zn2, Mo6+, Co2+, B3+ and Cu2+ on
biofilm formation of mentioned bacterium using polystyrene plate. Results of this study indicated that the
most amount of biofilm in three studied strains produced at 30°C, pH 7 and the osmotic pressure using
concentration of 75% sucrose. Cations of magnesium, calcium, zinc, iron, manganese and copper increased
but cations of molybdenum, cobalt and boron decreased biofilm formation. All sugars and amino acids
secreted from wheat root increased biofilm formation of studied strains. Among sugars, arabinose and
glucose; and among amino acids, lysine and asparagine showed the greatest increasing effect on biofilm
formation. According to our results, environmental conditions and the content of nutrient can influence on
biofilm formation and consequently, the survival and establishment of probiotic bacteria in their
environments, host colonization and biological control against plant pathogens.
Keywords: Bacillus subtilis, biofim, root exudates, soil elements.
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