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چکیده
اعضای جنس باسیلوس بهعنوان باکتریهای آنتاگونیست امیدبخش برای کنترل زیستی (بیولوژیک)
عاملهای بیماریزای گیاهی شناخته شدهاند .در این تحقیق عصارۀ بدون یاختهای سه سویه

Bacillus

 B. subtilis UTB1 ،subtilis UTB96و  B. subtilis UTB70علیه قارچ  Aspergillus flavus R5به روش
کشت متقابل بررسی شد که سویۀ  B. subtilis UTB96بیشترین اثر بازدارندگی ( )p≤5/55را نشان
داد .رنگنگاری (کروماتوگرافی) الیۀ نازک با لیپوپپتیدهای استخراجشده از باکتریها ،نشاندهندۀ
حضور هر سه خانواده از لیپوپپتیدهای ایتورین ،فنجایسین و سورفکتین در هر سه سویه

است.

تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی کروماتوگرامها علیه قارچ  ،A. flavus R5نقش بالقوۀ ایتورینها را در
فعالیت ضدقارچی سویۀ  B. subtilis UTB96مشخص کرد .بهمنظور تأیید نقش ایتورینها در فعالیت
ضدقارچی سویۀ  ،B. subtilis UTB96ژن ( bmyBسومین ژن در مسیر زیستساخت یا بیوسنتز
ایتورینها) به کمک جهشزایی هدفمند تخریب شد .بررسی مولکولی شامل تجزیهوتحلیل  PCRو
توالییابی قطعۀ افزایشیافته در جهشیافتهها مشخص کرد که ژن مقاومت به آنتیبیوتیک
اسپکتینومایسین جایگزین ژن هدف ( )bmyBشده و بهاینترتیب این ژن تخریب شده است .مقایسۀ
فنوتیپی جهشیافتههای  bmyBبا سویۀ مادری نشان داد که فعالیت ضدقارچی عصارۀ بدون یاختهای و
لیپوپپتیدهای استخراجشدۀ جهشیافتهها در کشت متقابل با  ،A. flavusتجزیهوتحلیل اتوبیوگرافی و نیز
روی میوۀ پسته کاهش چشمگیری یافته است .بنابراین ،یافتههای این پژوهش گویای نقش
اصلی لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین در کنترل زیستی سویۀ  B. subtilis UTB96علیه

A. flavus R5

است.
کلیدواژگان ،Bacillus ،Aspergillus :کنترل بیولوژیک ،لیپوپپتید.
مقدمه
قارچ  Aspergillus flavusو گونۀ نزدیک به آن یعنی
 A. parasiticusدر سرتاسر جهان بهطور گسترده انتشار
مییابند و اغلب بهعنوان پودهرست (ساپروفیت) در خاک
* تلفن90211990299 :

و روی مواد آلی پوسیده یافت میشوند (
 .)1990این قارچها به آسانی محصوالت مهمی مانند
ذرت ،پنبهدانه ،بادامزمینی و پسته را بهویژه در سالهای
خشکسالی کلنیزه میکنند .اغلب جدایههای A. flavus
Dvorockova
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و  A. parasiticusتولید سوختوسازگر (متابولیت)های
ثانویه از مشتقات پلیکتیدی میکنند که آفالتوکسین
نامیده میشوند .آفالتوکسینها ترکیبهای فوقالعاده
سمی ،جهشزا و سرطانزا برای انسان و دام هستند
( )Hesseltine 1965و باعث ایجاد سرطان کبد در
انسانها میشوند .در بین محصوالت کشاورزی ،پسته
بیشترین خطر آلودگی به آفالتوکسین را دارد ( Pittet et
 .)al. 1998آلودگی پسته به آفالتوکسین مهمترین
چالش صادرات آن بوده و یكی از چالشهای ملی و
منطقهای این محصول با ارزش است و همواره کشورهای
صادرکنندۀ پسته در راستای رقابت در بازار بینالمللی از
این حربه علیه پستۀ ایران استفاده کردهاند .اتحادیۀ اروپا
در دوم مارس  ،1929پروندۀ حد مجاز آفالتوکسین را
نهایی و برای تصویب به پارلمان اروپا ارسال کرد .در این
مصوبه اعداد  0ppbو ( 29میكروگرم بر کیلوگرم یا
قسمت در میلیون) برای حد مجاز آفالتوکسین  Bو
آفالتوکسین کل در پستۀ آمادۀ مصرف و اعداد  21ppbو
 25برای حد مجاز آفالتوکسین  Bو آفالتوکسین کل در
پسته نیازمند فرآوری بعدی تعیین شده است (کمیتۀ
اروپا.)1929 ،
اگرچه استفاده از سموم شیمیایی مؤثرترین روش
کنترل بیماریهای گیاهی است اما خطرهای
زیستمحیطی ناشی از کاربرد سموم منجر به توجه
بیشتر به روشهای دوستدار محیطزیست مانند کنترل
زیستی (بیولوژیک) با ریزجانداران (میكروارگانیسمهای)
سودمند شده است .دمای زیاد و تنش خشكی در
باغهای پسته باعث شده که در این شرایط ،قارچها و
باکتریهایی که در حالت معمول با  A. flavusرقابت
میکنند ،به آسانی رشد نكرده و  A. flavusدر پدیدۀ
رقابت ،برتری یابد .لذا در راستای کنترل زیستی
آسپرژیلوس پسته ،باکتریهای سودمند متحمل به دمای
باال و تنش (استرس) خشكی موجود در فیتوسفر پسته
مانند جدایههای  Bacillus sp.میتوانند بهعنوان
ترکیبهای فعال زیستی ،برای کنترل آلودگی استفاده
شده و جایگزین سموم شیمیایی شوند .این
آنتاگونیستها از راه رقابت ،ترشح سوختوسازگرهای

ضدمیكروبی و آنزیمهای تجزیهکننده مؤثر واقع
میشوند .یكی از مسائل مهم در کاربرد عملی عاملهای

کنترل زیستی در برنامههای مدیریت تلفیقی دانستن
سازوکار عمل آنها است .اغلب ترکیبهای ضدقارچی
تولیدشده توسط  Bacillus subtilisوزن مولكولی کمی
(کمتر از  1کیلو دالتون) داشته و بهوسیلۀ آنزیمهای
بزرگی به نام پپتید سینتتازهای غیرریبوزومی )(NRPSs
ساخت (سنتز) میشوند ( Moyne et al. 2001, Stein
بیوتیکهایی که بهصورت غیرریبوزومی

 .)2005آنتی
ساخت میشوند شامل لیپوپپتیدهای حلقوی
آمفیفیلیک هستند که بسته به توالی اسیدآمینه و

انشعاب زنجیره اسید چرب آنها به سه خانوادۀ اصلی
شامل سورفكتینها ،ایتورینها و فنجایسینها تقسیم می
شوند ( .)Ongena and Jacques 2008سورفكتینها
بهاحتمال قویترین سورفكتانتهای زیستی هستند که
فعالیتهای همولیتیک ،ضدویروسی ،ضدمایكوپالسمایی
و ضدباکتریایی نشان میدهند ولی خود فعالیت
ضدقارچی یا نداشته و یا خیلی ضعیف است ( Ongena
 )and Jacques 2008بلكه اثرگذاری تشدیدکنندگی روی
فعالیت ضدقارچی ایتورینآ دارند ( Maget-Dana et al.
 .)1992ایتورینها (مایكوسوبتیلین ،ایتورینآ و
باسیلومایسین) فعالیت ضدقارچی قوی علیه طیف
گستردهای از مخمرها و قارچها نشان میدهند ولی
فعالیت ضدباکتریایی آنها محدود است و فعالیت
ضدویروسی نشان نمیدهند ( Moyne et al. 2001, Yu
 .)et al. 2002, Zeriouh et al. 2011فعالیت همولیتیكی
فنجایسینها (پلیپاستاتینها) کمتر از سورفكتینها و
ایتورینها است ولی فعالیت ضدقارچی قوی بهویژه علیه
قارچهای رشتهای نشان میدهند ( Koumoutsi et al.
 .)2004, Romero et al. 2007aایتورینآ تولیدشده
توسط سویۀ  B.subtilis NK 330از تولید آفالتوکسین
بهوسیلۀ  A. flavusو  A. parasiticusجلوگیری کرده
است ( .)Ono and Kimura 1991دو همسان (آنالوگ) از
باسیلومایسین  Dبا جرمهای متفاوت از سویههایی از
 B. subtilisخالصسازی و شناسایی شدهاند که فعالیت
آنتاگونیستی علیه  A. flavusنشان دادهاند ( Moyen et
 .)al. 2001, Zhang et al. 2008سویۀ B. pumilus
 HY1که از سس سویا جدا شده بود ،فعالیت
آنتاگونیستی قوی علیه قارچهای تولیدکنندۀ
آفالتوکسین  A. flavusو  A. parasiticusبا تولید
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لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین نشان داد (
.)2009
در این تحقیق باکتری  B. subtilis UTB96به دلیل
داشتن فعالیت بازدارندگی قوی علیه  A. flavus R5از
مجموعهای از باکتریهای آنتاگونیست باسیلوس انتخاب
شد .هدف این تحقیق بررسی فعالیت بازدارندگی عصارۀ
بدون یاختهای سویۀ  B. subtilis UTB96علیه قارچ
مزبور و شناسایی آنتیبیوتیک مؤثر در بازدارندگی از
رشد قارچ بهوسیلۀ تجزیهوتحلیل اتوبیوگرافی
گرماتوگرامهای ناشی از رنگنگاری (کروماتوگرافی) الیۀ
نازک و تأیید آن به کمک جهش (موتاسیون) هدفمند با
زیستساخت آنتیبیوتیک

حذف یكی از ژنهای مسیر
مربوطه است.
Cho et al.
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دستگاه لرزا (شیكر) رشد داده شدند (
 .)2000پس از سانتریفیوژ در دمای  4°Cو دور 29999×g
به مدت پانزده دقیقه ،عصارۀ بدون یاختهای به کمک
پاالیشگر (فیلتر)های سرسرنگی از جنس نیترات سلولز
( 9/1میكرومتری) تهیه شد .سپس دروایۀ (سوسپانسیون)
اسپور قارچ  2×295( A. flavus R5کنیدی در میلیلیتر)
در مرکز پتریدیشهای حاوی محیط  PDAقرار گرفت
و  299میكرولیتر از کشت پاالیششدۀ باکتریها درون
چاهکهایی به قطر  5میلیمتر که در پتریدیشهای
 PDAتعبیه شده بود ،ریخته شد .در نمونۀ شاهد در
چاهکها بهجای عصارۀ بدون باکتری ،محیط کشت
 MOLPدر چاهک ریخته شد .سپس پتریدیشها در
دمای  99°Cبه مدت یک هفته نگهداری شدند و قطر
هالۀ بازدارندگی اندازهگیری شد.
Ahimou et al.

مواد و روشها
ریزجانداران و شرایط کشت

شناسایی ترکیبهای ضدقارچی باکتریها

باکتریهای  B. subtilis UTB1 ،B. subtilis UTB96و
 B. subtilis UTB70جداشده از میوۀ پستۀ باغهای
رفسنجان ،از گروه گیاهپزشكی دانشگاه تهران دریافت
شد .سویههای  B. amyloliquefaciens UMAF6614و
 B. amyloliquefaciens UMAF6639با داشتن فعالیت
ضدقارچی علیه قارچ Romero et ( Podosphaera fusca
 )al. 2004از گروه میكروبیولوژی دانشگاه ماالگا (اسپانیا)
تهیه شد .برای انتخاب باکتریهای جهشیافته،
آتیبیوتیکهای آمپیسیلین ( )299μg/mLو

اسپكتینومایسین ( )299μg/mLبه محیط کشت اضافه
شد .قارچ  A. flavus R5که از بادامزمینی جدا شده بود
از گروه گیاهپزشكی دانشگاه تهران دریافت شد.

لیپوپپتیدها از عصارههای بدون یاختهای پنج سویۀ
یادشده ،طی سه مرحله با اضافه کردن یکچهارم حجم
حالل بوتانول نرمال و تكان دادن روی دستگاه لرزا به
مدت نود دقیقه در مرحلۀ اول و پانزده دقیقه در دفعات
دوم و سوم استخراج شدند ( .)Yazgan et al. 2001الیۀ
بوتانول در شرایط خأل خشک شده ،باقیمانده آن در
متانول حل شد .لیپوپپتیدهای حلشده در حالت (فاز)
متانولی روی صفحههای  TLCاز جنس سیلیكاژل
 F25460با اندازۀ ( 19×19cmمحصول شرکت مرک
آلمان) با تزریق  299میكرولیتر از حالت متانولی از
یكدیگر جدا شدند .حالت متحرک شامل کلروفرم:
متانول :آب به نسبت حجمی  4:15:95است .هنگامیکه
حالت متحرک به انتهای صفحۀ  TLCرسید ،در فضای
باز خشک شده و ترکیبهای آلی بهوسیلۀ آب مقطر
1
روی صفحهها نمایان شدند .سپس ضریب نگهداری )(Rf
آنها در سویههای B. subtilis ،B. subtilis UTB96
 B. subtilis UTB70 ،UTB1در مقایسه با دو سویۀ
مرجع  B. amyloliquefaciens UMAF6614و
 B. amyloliquefaciens UMAF6639محاسبه شد.
بهمنظور شناسایی ترکیب مؤثر در فعالیت ضدقارچی
جدایهها ،تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی  TLCعلیه قارچ

)1. Optimal medium for lipopeptides production (MOLP

2. Retention factor

جلوگیری از رشد  A. flavusبه کمک عصارۀ بدون
یاختهای باکتریها

برای تهیۀ عصارۀ بدون یاختهای باکتریها ،سویههای
B. subtilis ،B. subtilis UTB1 ،B. subtilis UTB96
 B. amyloliquefaciens UMAF6614 ،UTB70و
 B. amyloliquefaciens UMAF6639در محیط کشت
مناسب برای تولید لیپوپپتیدهای غیرریبوزومی به نام
 2 MOLPبه مدت  21ساعت در دمای  92°Cروی
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 A. flavusانجام شد .بدین منظورکروماتوگرامهای
ظاهرشده روی صفحۀ  ،TLCدر پتریدیشهایی با اندازۀ
 145×145mmقرار داده شدند و با محیط  PDAمذاب
حاوی اسپور قارچ پوشانده شدند .پس از نگهداری در
دمای  15°Cبه مدت  5-2روز ،هالۀ بازدارندگی را
میتوان مشاهده کرد .مقادیر ضریب نگهداری از هالۀ
بازدارندگی برآورد و با مقادیر مربوط به لیپوپپتیدهای
مختلف مقایسه شد (.)Yánez-Mendizábal et al. 2011
تهیۀ جهشیافتههای B. subtilis UTB96

بهمنظور تأیید نقش اعضاء خانوادۀ ایتورین در کنترل
قارچ  ،A. flavusجهش هدفمند با هدف حذف سومین
ژن ( 29901جفت باز) در مسیر زیستساخت این
ترکیبها با استفاده از روش  Fusion PCRو طراحی دو
جفت آغازگر انجام شد .بدین منظور دو جفت آغازگر
مستقیم و معكوس در نواحی حفاظتشده باالدست و
ناحیۀ انتهایی ژن  bmyBطراحی شد .به انتهای '5
آغازگرهای درونی ( bmyB-Rupو )bmyB-Fdn
توالیهای مكمل ژن مقاومت به اسپكتینومایسین (14
بازی) اضافه شد .توالی آغازگرهای مورداستفاده در
جدول  2آمده است .واکنش اول  PCRشامل افزایش
نواحی باالدست و ناحیۀ انتهایی ژن هدف با آغازگرهای
مربوطه و نیز افزایش ژن مربوط به اسپكتینومایسین
بهصورت جداگانه است .سه قطعه افزایششده از این
جدول .2

مرحله با استفاده از کیت خالصسازی محصول
( illustrate GFX PCR and Gel Band Purification
 )Kitاز روی ژل آگارز خالصشده و سپس هر سه بهعنوان
 DNAدر مرحلۀ دوم واکنش استفاده شدند .واکنش دوم
 )Crossover PCR or Fusion PCR( PCRشامل افزایش
سه قطعۀ ایجادشدۀ ناشی از واکنش اول  PCRدر یک
مخلوط واکنش منفرد است .بدین منظور از آغازگرهای
بیرونی یعنی آغازگر مستقیم در ناحیۀ باالدست (bmyB -
 )Fupو آغازگر معكوس در ناحیۀ انتهایی ژن هدف
( )bmyB-Rdnاستفاده شد .واکنش دوم  PCRبا حجم 59
میكرولیتر شامل بافر Inc.New ( 5x phusion HF
 )England Biolabs=NEBو  29میلیمول مخلوط دی-
نوکلئوزیدتری فسفاتاز 29 ،پیكومول از آغازگرهای bmyB -
 Fupو  9/94 ،bmyB-Rdnواحد در هر میكرولیتر از آنزیم
 Phusion DNAپلیمراز 9µL ،از قطعههای افزایششده از
نواحی باالدست و پاییندست ژن  bmyBو  9µLاز ژن
پادزی اسپكتینومایسین افزایششده انجام شد .برنامۀ
گرمایی  Fusion PCRشامل یک دورۀ نگهداری
(انكوباسیون) اولیه در  00 oCبه مدت سی ثانیه و سپس
سی چرخه شامل  00oCبه مدت سی ثانیه 54 oC ،به مدت
سی ثانیه و  21 oCبه مدت سه دقیقه است .پس از
افزایش ،محصول  PCRبا استفاده از کیت خالصسازی
محصول  PCRخالص شد و برای تعیین توالی به نمایندگی
شرکت ماکروژن در هلند فرستاده شد.
PCR

آغازگرهای استفادهشده در این بررسی برای حذف ژن bmyB

Table 1. Primers used in this study to delete bmyB gene
Sequence
'5'- GTAGAGCCGGTCGTGGGAAT-3
'5'- cgttacgttattagcgagccagtcGCCATATCGGAATGATTCGC-3
'5'- caataaacccttgccctcgctacgGCGATTTGTATGCCTATTTTACA -3
'5'- GCCGTCATACAATTGAATCAGTT -3
'5'- GACTGGCTCGCTAATAACGTAACGTGACTGGCAAGAG -3
'5'- CGTAGCGAGGGCAAGGGTTTATTGTTTTCTAAAATCTG-3

Primer
bmyB -Fup
bmyB -Rup
bmyB -Fdn
bmyB -Rdn
spec-fwd
spec -rev

تراریختی سویۀ B. subtilis UTB96

شرکت پرومگا انجام شد .سپس پالسمید الحاقشدۀ

بهمنظور انتقال محصول  Fusion PCRبه سویۀ
 ،B. subtilis UTB96در آغاز قطعۀ مزبور درون حامل یا
بردار (وکتور) )Promega, USA ( pGEM®-T Vector
کلون شد .عمل الحاق محصول  Fusion PCRدرون
پالسمید  pGEM®-Tبرابر با روش شرح دادهشده توسط

دستآمده درون باکتری  E. coli DHα5منتقل شد.
به 

بدین منظور ،محصول الحاقشده با یاختۀ باکتریایی
مستعد E. coli DHα5 2مخلوط شده و پس از یک تكانۀ
(شوک) دمایی روی یخ و دمای  ،92oCمحیط کشت LB
1. Competent cell
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به آن اضافه شده و به مدت دو ساعت در دمای 92oC
روی دستگاه لرزا رشد داده شد .پسازآن باکتری رشد
یافته روی محیط  LBآگاردار حاوی  299میكروگرم بر
میلیلیتر آمپیسیلین و  49میلیگرم بر میلیلیتر محلول
 XGalپخش شد .پس از 29-14ساعت ،کلونیهای سفید
انتخاب شده و روی محیط جدید حاوی آمپیسیلین کشت
شدند (شكل  .)2برای اطمینان از وجود قطعۀ موردنظر
درون پالسمید باال ،کلونی  PCRبا استفاده از آغازگرهای
بیرونی انجام شد .پس از اطمینان از وجود قطعۀ
دستآمده را از E. coli
به 
موردنظر درون بردار ،پالسمید 
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فسفات هیدروژن دی پتاسیم51/4 ،گرم فسفات پتاسیم
دیهیدروژن199 ،گرم دیگلوکز19 ،گرم ال-گلوتامات،
 299میلیلیتر سیترات سدیم  999میلیموالر29 ،
میلیلیتر فریک آمونیوم سیترات  11میلیگرم بر
میلیلیتر 29 ،گرم کازامینواسید است که به مواد باال آب
دیونیزه اضافه شد و سپس با پاالیش  9/1میكرومتری
سترون (استریل) شد.

 DHα5با استفاده از کیت QIAprep Spin Miniprep Kit

) (Germany, Qiagenو بنابر روش پیشنهادی استخراج
کرده و غلظت آن با استفاده از دستگاه نانودراپ
( )NanoDrop ND-1000 Spectrophotometerتعیین شد.
انتقال بردار  pGEM®-Tبه درون سویۀ B. subtilis
 UTB96به روش تراریختی (ترانسفورماسیون) طبیعی
انجام شد .در این روش ،در آغاز سویۀ B. subtilis
 UTB96به مدت یکشب کشت داده شد .سپس
سانتریفیوژ شده و یاختۀ باکتریایی رسوب داده شده در
 29میلیلیتر محیط تراریختی ( 2لیتر محیط تراریختی
شامل 299میلیلیتر محیط  9/99 ،10xMCمیلیلیتر
سولفات منیزیم 5 ،میلیلیتر تریپتوفان  29میلیگرم بر
میلیلیتر 5 ،میلیلیتر ال-فنیل آالنین 29میلیگرم بر
میلیلیتر 009/2 ،میلیلیتر آب دیونیزه است).
سوسپانسیون شدند ،بهطوریکه جذب آن در 999
نانومتر  9/905 -9/2باشد .سپس در دمای  92oCروی
دستگاه لرزا به مدت  5-2ساعت رشد داده شد
بهطوریکه جذب نهایی آن در  999نانومتر  2-2/5شود.
پسازآن 2 ،میلیلیتر از کشت باال با  29میكرولیتر از
بردار  pGEM®-Tحاوی قطعۀ موردنظر مخلوط شد و
روی دستگاه لرزا در دمای  92oCبه مدت چهل دقیقه
قرار گرفتند .سپس یک سانتریفیوژ کوتاه انجام شده و
یاختۀ باکتریایی روی محیط  LBآگاردار حاوی 299
میكروگرم بر میلیلیتر حاوی اسپكتینومایسین پخش
شد .سپس در دمای  92oCبهمدت  14-40ساعت
نگهداری شدند .کلونیهای رشد کرده ،جدا شده و روی
محیط جدید حاوی اسپكتینومایسین کشت داده شدند
(شكل  2 .)1لیتر محیط  10xMCشامل 292/21 :گرم

شكل  .2مراحل کلون کردن بردار  pGEM-Tحاوی محصول
 Fusion PCRدرون E. coli DHα5
Figure 1. Cloning process of pGEM-T vector including
Fusion PCR product into E. coli DHα5

بررسی مولکولی و فنوتیپی جهشیافتههای ژن bmyB

بهمنظور اطمینان از حذف ژن  bmyBدر کلونیهای
رشدیافته روی محیط حاوی پادزی اسپكتینومایسین و
نبود تولید ایتورین در آنها ،الزم است کلونیها از نظر
مولكولی و فنوتیپی آزمایش شوند.
بررسی مولکولی جهشیافتهها

برای بررسی مولكولی جهشیافتهها ،کلونی  PCRبا
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آغازگرهای بیرونی ژن  bmyB-Fup( bmyBو
 )Rdnو نیز با آغازگرهای ژن اسپكتینومایسین انجام شد.
بردار  pGEM®-Tبهعنوان شاهد مثبت و سویۀ وحشی
 B. subtilis UTB96بهعنوان شاهد منفی استفاده شد.
سپس قطعۀ افزایشیافته با استفاده از کیت خالصسازی
محصول  PCRاز ژل خالصشده و با استفاده از
آغازگرهای نامبرده برای تعیین توالی به نمایندگی
شرکت ماکروژن در هلند فرستاده شد.
bmyB -

 99oCو شرایط تاریكی به مدت یک هفته و تكان شدید
روزانه به مدت پنج دقیقه ،جمعیت اسپور قارچ در گرم
پسته محاسبه شد.

بررسی فنوتیپی جهشیافتههای bmyB

برای بررسی ویژگیهای فنوتیپی جهشیافتگان ژن
 ،bmyBلیپوپپتیدهای سویۀ وحشی و جهشیافتهها با
بوتانل نرمال استخراج شدند و تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی
علیه قارچ  A. flavus R5انجام شد .همچنین تأثیر
عصارههای بدون یاختهای (ناشی از رشد به مدت 21
ساعت در محیط  )MOLPسویۀ وحشی B. subtilis
 UTB96و جهشیافتههای ژن  bmyBدر جلوگیری از
رشد  A. flavusبا روش کشت متقابل انجام شد .در یک
آزمایش تكمیلی ،غلضتهای  2:1 ،2:2و  2:4از عصارۀ
بدون یاختهای سویۀ وحشی و جهشیافتهها با 299
میكرولیتر محیط کشت  PDBو  5میكرولیتر اسپور قارچ
( )2×295در پلیتهای  09چاهكی ریخته شدند و میزان
رشد قارچ پس از  14ساعت نگهداری در دمای  99oCاز
لحاظ ظاهری بررسی شد (.)Malina and Shai 2005
بررسی تأثیر لیپوپپتیدهای استخراجشده در جلوگیری

شكل  .1مراحل تراریختی طبیعی سویۀ

B. subtilis UTB96

Figure 2. Natural transformation process of B. subtilis
UTB96

تجزیهوتحلیل آماری

آزمایشها در قالب طرح کامل تصادفی انجام شدند.
میانگین دادهها با استفاده از آزمون  LSDبه کمک
نرمافزار  (V9.1) SASدر سطح  5درصد مقایسه شدند.

از رشد جدایه  A. flavus R5روی میوه پسته

پستههای رقم اکبری با پوستۀ رویی سالم و بدون
آسیبدیدگی انتخاب شدند ،پوستۀ رویی و استخوانی
آنها جدا شده و سپس با هیپوکلریت سدیم 2درصد
ضدعفونی سطحی شدند و سه مرحله با آب مقطر
سترون شسته شده و سپس در زیر هود المینار بهطور
کامل خشک شدند 25 .گرم مغز پسته در ارلنهای 299
میلیلیتری ریخته شد ،سپس  2میلیلیتر از
لیپوپپتیدهای استخراج شده (با بوتانل نرمال) از سویه
 B. subtilis UTB96و جهشیافتههای آن اضافه شد.
سپس پستهها با  299میكرولیتر سوسپانسیون اسپور
قارچ ( )2×294آلوده شدند .پس از نگهداری در دمای

نتایج
جلوگیری از رشد  A. flavus R5به کمک عصارۀ بدون
یاختهای

تأثیر کشت پاالیششدۀ بدون یاختهای سویههای
وحشی ،B. subtilis UTB70 ،B. subtilis UTB96
 B. subtilis UTB1در مقایسه با سویههای مرجع
 B. amyloliquifaciens UMAF6639و UMAF6614
 B. amyloliquifaciensعلیه  A. flavus R5با استفاده از
روش کشت متقابل بررسی شدند .اندازهگیری هالۀ
بازدارندگی پس از هفت روز نشان داد که بین
B. subtilis
عصارههای بدون یاختهای سویههای
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 B. amyloliquifaciens UMAF6639 ،UTB96و
 B. amyloliquifaciens UMAF6614با سویههای
 B. subtilis UTB70 ،B. subtilis UTB1در محیط
کشت  PDAاز نظر ویژگی ضدقارچی تفاوت معنیداری
در سطح  5درصد وجود دارد (جدول .)1بیشترین هالۀ
بازدارندگی مربوط به سویههای B. amyloliquifaciens
 24/99( UMAF6639میلیمتر) و B. subtilis UTB96
( 24/99میلیمتر) و کمترین آن مربوط به سویۀ
 4/99( B. subtilis UTB1میلیمتر) است .بدین ترتیب
در بین سویههای بومی ایران ،سویۀ B. subtilis UTB96
بیشترین تأثیر بازدارندگی را علیه  A. flavus R5نشان
داد.
جدول  .1تأثیر عصارۀ بدون یاختهای سویههای باسیلوس در
جلوگیری از رشد A. flavus R5
Table 2. Effects of cell–free supernatants of Bacillus
strains in inhibition of A. flavus growth
)Inhibition zone (mm
***14.66±0.6 a
13.33±0.6 b
14.66±0.6 ab
5.66±0.6 c
4.66±0.6 d
0e

Treatment
UMAF6639
UMAF6614
UTB96
UTB70
UTB1
Control

* دادهها نشاندهندۀ میانگین هالۀ بازدارندگی  ±انحراف معیار از سه تكرار
هستند .آزمایش دو بار در سه تكرار انجام شد.
** حروف ناهمانند بیانگر اختالف معنیدار در سطح 5درصد با استفاده از
آزمون  LSDاست.
* Data represent the means ±standard deviation from three replicates.
The experiment was conducted two times with three replicates.
** Values followed by the same letter were not significantly different at
P=0.05 using Fisher’s least significant difference test.

تجزیهوتحلیل لیپوپپتیدهای غیرریبوزومی و نقش
آنها در فعالیت ضد قارچی

بهمنظور تعیین پروفایل لیپوپپتیدهای تولیدشده توسط
سویههای  B. subtilis UTB70 ،B. subtilis UTB96و
 ،B. subtilis UTB1تجزیهوتحلیل رنگنگاری الیۀ نازک
با لیپوپپتیدهای استخراجشده از عصارۀ بدون یاختهای
باکتریها انجام شد که با لیپوپپتیدهای دو سویۀ مرجع
( B. amyloliquifaciens UMAF6639تولیدکنندۀ
لیپوپپتیدهای سورفكتین ،فنجایسین و ایتورینآ) و
( B. amyloliquifaciens UMAF6614تولیدکنندۀ
لیپوپپتیدهای سورفكتین ،فنجایسین و باسیلومایسین)
( )Romero et al. 2007aو نیز لیپوپپتیدهای تجاری
خالص ایتورینآ و سورفكتین ( )Sigma Co.مقایسه
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شدند .اندازهگیری میزان ضریب نگهداری ( )Rfمربوطه
در نوار (باند)های ظاهرشده روی صفحههای  TLCو
مقایسه با دو سویۀ مرجع ،وجود باندهای مربوط به سه
خانوادۀ اصلی از لیپوپپتیدهای سورفكتین
( ،)Rf=9/2-9/0ایتورین ( )Rf=9/9-9/4و فنجایسین
( )Rf=9/2-9/1را در هر سه سویه نشان داد .با توجه
بهاندازۀ ظاهری لكههای ظاهرشده روی صفحههای
 ،TLCمیزان لیپوپپتیدهای تولیدشده توسط سویۀ
 B. subtilis UTB1و  B. subtilis UTB70محسوس
نبود درحالیکه در سویۀ  B. subtilis UTB96میزان
لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین و سورفكتین شایانتوجه
و شایانمقایسه با دو سویۀ مرجع B. amyloliquifaciens
 UMAF6639و B. amyloliquifaciens UMAF6614
بود (شكل .)A -9
برای بررسی ارتباط بین لیپوپپتیدها و فعالیت
ضدقارچی جدایههای باکتریها ،تجزیهوتحلیل
بیواتوگرافی  TLCبا استفاده از  A. flavusانجام شد
(شكل .)B-9بازدارندگی شایانتوجهی از رشد میسلیومی
و اسپورزایی قارچ در سویههای  B. subtilis UTB96و
 B. amyloliquifaciens UMAF6639و به میزان کمتری
در سویههای  B. amyloliquifaciens UMAF6614و
 B. subtilis UTB70مشاهده شد که با توجه به میزان
ضریب نگهداری هالۀ بازدارندگی ایجادشده ()9/9-9/4
متعلق به لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین (ایتورینآ و
باسیلومایسین) است .در ضریب نگهداری متناسب با اعضای
خانوادۀ سورفكتین بازدارندگی از رشد و اسپورزایی قارچ در
هیچیک از جدایهها مشاهده نشد .یافتههای این آزمون
نقش آنتیبیوز مبتنی بر تولید خانوادۀ ایتورین بهعنوان
عامل ضدقارچی اصلی در سویۀ  B. subtilis UTB96را
تأیید میکند.
مختل کردن تولید ایتورینها در سویۀ B. subtilis
 UTB96و کاهش فعالیت ضدقارچی آن علیه A. flavus

با توجه به نتایج اتوبیوگرافی صفحههای  TLCعلیه
قارچ  ،A. flavus R5مشخص شد که اعضای خانوادۀ
ایتورین (ایتورین ،باسیلومایسین و یا مایكوسوبتیلین) در
سویۀ  B. subtilis UTB96در جلوگیری از رشد قارچ
نقش اساسی دارند .نوع ایتورین تولیدشده در سویۀ
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 B. subtilis UTB96خیلی مشخص نیست و با توجه به
اینكه تنها تفاوت سه نوع ایتورین یادشده در جابجایی
چند اسیدآمینه در موقعیتهای  4و  5و یا  9و  2در
هپتاپپتید است ،حذف هر یک از ژنهای مسیر
ساختزیست اعضای این خانواده میتواند منجر به تولید
نشدن شود .تنها نكتهای که باید مدنظر قرار گیرد این

است که طراحی آغازگر باید در نواحی حفاظتشده
انجام گیرد تا بتوان از آن توالی برای حذف ژن در سویۀ
 B. subtilis UTB96استفاده کرد .بدین ترتیب جهش
هدفمند با هدف حذف سومین ژن ( 29901جفت باز)
در مسیر ساختزیست ترکیبهای ایتورین با استفاده از
روش  Fusion PCRانجام شد.

شكل  .9تجزیهوتحلیل رنگنگاری الیۀ نازک (ا )Aو بیواتوگرافی ( )Bلیپوپپتیدهای سویههای،B. subtilis UTB70 ،B. subtilis UTB1
 B. amyloliquifaciens UMAF6639 ،B. subtilis UTB96و  .B. amyloliquifaciens UMAF6614سویههای  UMAF6639و  UMAF6614و
نیز لیپوپپتیدهای خالص ایتورینآ و سورفكتین بهعنوان شاهد مثبت استفاده شدند )A .لیپوپپتیدهای سویههای یادشده با رنگنگاری الیۀ -
نازک از یكدیگر جداسازیشده و با آب مقطر روی صفحههای  TLCظاهر شدند )B .تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی کرماتوگرامهای ظاهرشده از
تجزیهوتحلیل  TLCعلیه قارچ  .A. flavusنواحی بازدارندگی از رشد قارچ با اعضاء خانوادۀ ایتورین با فلش نشان داده شده است .ضریبهای
نگهداری ( )Rfمتناسب با لیپوپپتیدهای سورفكتین ،ایتورینآ ،باسیلومایسین و فنجایسین در سمت چپ شكل آمده است.
Figure 3. Thin-layer chromatography (TLC) analysis (A) and bioautoghraphy (B) of lipopeptides of strains B. subtilis
UTB1, B. subtilis UTB70, B. subtilis UTB96, B. amyloliquifaciens UMAF6639 and B. amyloliquifaciens UMAF6614.
Strains UMAF6639 and UMAF6614 and also purified iturin A and surfactin were used as positive control. A) The
lipopeptides of the strains were fractionated by TLC and revealed with H2O. B) Bioautographic analysis of the revealed
chromatograms against A. flavus. The inhibition zones of the fungal growth induced by iturin are shown by arrows.
Retention factor (Rf) values of the different lipopeptide families, surfactins (surf), iturins including iturin (itu) and
bacillomycin (bacillo), or fengycins (fengy) are indicated on the left.

واکنش اول  PCRشامل افزایش ناحیۀ باالدست ژن
( bmyBدر حدود  099جفت باز) ،ناحیۀ انتهایی ژن
 2999( bmyBجفت باز) در سویههای B. subtilis
 UTB96و ( B. amyloliquefaciens UMAF6639شاهد
مثبت) با آغازگرهای مربوطه (،bmyB-Rup،bmyB-Fup
 bmyB-Fdnو  )bmyB-Rdnو نیز افزایش ژن مربوط به
مقاومت به اسپكتینومایسین (در حدود  2999جفت باز)
در سویهای از  Bacillus sp.دارای کاست مربوط به این
پادزی ،با آغازگرهای  spec-fwdو  spec-revبهصورت
جداگانه است (شكل .)4
فرآوردههای خالصسازیشده از واکنش اول PCR

(ناحیه باالدست و ناحیه انتهایی ژن  bmyBو نیز ژن
مقاومت به اسپكتینومایسین) بهعنوان  DNAالگو در
واکنش دوم  )Fusion PCR( PCRاستفاده شدند و قطعه
درازی به طول در حدود  9999جفت باز با استفاده از
آغازگرهای بیرونی یعنی آغازگر مستقیم در ناحیه
باالدست ( )bmyB-Fupو آغازگر معكوس ناحیه انتهایی
ژن هدف ( )bmyB-Rdnو آنزیم  Phusion DNAپلیمراز
افزایش شد (شكل.)5
پس از کلون کردن محصول  Fusion PCRدرون
بردار  ،pGEM®-Tکلونیهای سفید رشد کرده روی
محیط  LBجامد حاوی  X-Galو آمپیسیلین انتخاب
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شده و برای اطمینان از وجود قطعۀ موردنظر در
پالسمید یادشده ،کلونی  PCRبا استفاده از آغازگرهای
بیرونی انجام شد .در برخی کلونیها قطعۀ  9999جفت
بازی افزایش شد که نشان میدهد پالسمید حاوی قطعۀ
موردنظر ماست .بهمنظور اطمینان بیشتر ،پالسمید از
این کلونیها استخراجشده و با استفاده از آغازگرهای
یادشده تعیین توالی شد .پس از توالییابی ،با استفاده از
برنامۀ  BLASTو بر پایۀ توالیهای معتبر موجود در
بانکهای اطالعاتی ،توالی مربوط بیشترین میزان
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همسانی (بیشتر از  05درصد) را با ژنهای  bmyAیا
( ituAناحیۀ باالدست ژن  bmyB ،)bmyBیا  ituBو ژن
مقاومت به پادزی اسپكتینومایسین نشان داد که
نشاندهندۀ این است که قطعۀ بهدستآمده توالی صحیح
موردنظر ما را دارد .پس از اطمینان از وجود قطعۀ حاصل از
 Fusion PCRدر پالسمید  pGEM-Tو اطمینان از توالی
بهینۀ آن ،پالسمید بهدستآمده در سویۀ E. coli DHα5
افزایش و خالص شد ،سپس به روش تراریختی طبیعی به
درون  B. subtilis UTB96منتقل شد.

شكل .4فرآوردههای  PCRناشی از افزایش ناحیۀ باالدست و ناحیۀ انتهایی ژن  bmyBدر سویههای  B. subtilis UTB96و
 B. amyloliquefaciens UMAF6639و نیز افزایش ژن مقاومت به اسپكتینومایسین )2 .شاهد منفی با آغازگرهای  bmyB-Fupو .bmyB-Rup
 )1افزایش ناحیۀ باالدست ژن  bmyBدر سویۀ  9 .UMAF6639و  )4افزایش ناحیۀ باالدست ژن  bmyBدر سویۀ  )5 . UTB96شاهد منفی با
آغازگرهای  bmyB-Fdnو  )9 .bmyB-Rdnافزایش ناحیۀ انتهایی ژن  bmyBدر سویۀ  2 .UMAF6639و  )0افزایش ناحیۀ انتهایی ژن
bmyBدر سویۀ  )0 .UTB96شاهد منفی با آغازگرهای  spec-fwdو  22 ،29 .spec-revو  )21افزایش ژن مقاومت به اسپكتینومایسین در
سویهای از  Bacillus sp.که کاست مربوط به این پادزی رادارد ،M .نشانگر .)HyperLadder I: 200 -10,000bp( DNA
Figure 4. Amplification of the upstream and the end region of bmyB in strains B. subtilis UTB96 and B. amyloliquefaciens
UMAF6639 and also amplification of spectinomycin resistance gene.1) negative control with bmyB-Fup and bmyB-Rup
)primers. 2) Amplification of the bmyB upstream in UMAF6639. 3, 4) Amplification of the bmyB upstream in UTB96. 5
Amplification of the end region of bmyB with bmyB-Fdn and bmyB-Rdn. 6) Amplification of the end region of bmyB in
UMAF6639. 7, 8) Amplification of the end region of bmyB in UTB96. 9) Negative control with spec-fwd and spec-rev
primers. 10, 11, 12) Amplification of spectinomycin resistance gene in one strain of Bacillus sp. which has spectinomycin
resistance cassette. M, HyperLadder I: 200 -10,000bp.

شكل  1-5و  ،9فرآوردههای  Fusion PCRناشی از افزایش نواحی باالدست و انتهایی ژن  bmyBدر سویه  B. subtilis UTB96و نیز ژن
اسپكتینومایسین در یک مخلوط واکنش  PCRبا استفاده از آغازگرهای  bmyB-Fupو  )2 .bmyB-Rdnشاهد منفی )M .مارکر DNA
(.)HyperLadder I: 200 -10,000bp
Figure 5. 2, 3, Fusion PCR products resulted from amplification of the upstream and the end of region of bymB in B.
subtilis UTB96 and also spectinomycin resistance gene in a PCR reaction using bmyB-Fup and bmyB-Rdn and DNA
Phusion polymerase. 1) Negative control without the upstream and the end of region of bymB and spectinomycin
resistance gene. M) HyperLadder I: 200 -10,000bp.
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بررسی مولکولی جهشیافتههای ژن bmyB

ژن مقاومت به اسپكتینومایسین جایگزین ژن
شده است و بهاینترتیب ژن  bmyBاز ژنوم باکتری
حذف شده است .در سویۀ وحشی B. subtilis UTB96
هیچ باندی دیده نشد که دلیل آن بزرگ بودن درازای
ژن ( bmyBحدود 29999جفت باز) است و در زمان
کوتاه  ،PCRامكان افزایش این قطعۀ بزرگ وجود ندارد
(شكل .)9
سپس برای تأیید حذف ژن  ،bmyBقطعه
افزایشیافته در جهشیافتهها از ژل آگارز خالصشده و با
استفاده از آغازگرهای  bmyB-Fupو  bmyB-Rdnتعیین
توالی شدند .پس از توالییابی ،با استفاده از
برنامۀ  BLASTو بر پایۀ توالیهای معتبر موجود در
بانکهای اطالعاتی ،قسمتی از توالی که با آغازگر
 bmyB-Fupتعیین توالی شده بود ،بیشترین همسانی را
با ژن  bmyAیا  ituAو ژن مقاومت به پادزی
اسپكتینومایسین نشان داد و بخشی از توالی که با
آغازگر  bmyB-Rdnتعیین توالی شده بود بیشترین
همسانی را با قطعۀ کوچكی از ژن  bmyBیا  ituBو نیز
ژن مقاومت به اسپكتینومایسین نشان داد که
نشاندهندۀ جایگزینی ژن مقاومت به اسپكتینومایسین
بهجای ژن هدف یعنی  bmyBاست و بدین ترتیب این
ژن حذف شده است.
bmyB

پس از عمل تراریختی طبیعی سویۀ
 ،UTB96کلونیهایی روی محیط  LBحاوی
اسپكتینومایسین رشد کردند که مشخص میکند
پالسمید وارد آنها شده است .بهمنظور تأیید وجود ژن
اسپكتینومایسین و نیز تأیید حذف ژن  ،bmyBکلونی
 PCRبا استفاده از آغازگرهای مربوط به
اسپكتینومایسین و نیز آغازگرهای بیرونی (bmyB-Fup
و  )bmyB-Rdnدر این کلونیها انجام شد .نتایج کلونی
 PCRبا آغازگرهای ژن اسپكتینومایسین نشان داد که
در کلونیهای رشدیافته روی محیط حاوی
اسپكتینومایسین ،ژن مقاومت به اسپكتینومایسین
(قطعهای به طول  2999جفت باز) افزایش شد و این
مشخص میکند که پالسمید حاوی قطعۀ موردنظر
(قطعۀ حاصل از  Fusion PCRشامل ژن مقاومت به
اسپكتینومایسین و نیز نواحی باالدست و انتهایی ژن
 )bymBوارد ژنوم باکتری شده است .همچنین در
کلونیهای رشدکرده روی محیط حاوی سپكتینومایسین
پس از  PCRبا آغازگرهای بیرونی ،قطعهای به طول در
حدود  9999جفت باز افزایش شد که هماندازۀ قطعۀ
حاصل از  Fusion PCRاست و این مشخص میکند که
پالسمید حاوی قطعۀ موردنظر وارد ژنوم باکتری شده و
B. subtilis

شكل .9تشخیص مولكولی حذف ژن  bymBدر تراریختهای  .)A( .B. subtilis UTB96فرآوردههای  PCRبا استفاده از آغازگرهای
 bmyB-Fupو  bmyB-Rdnدرتراریختهای  )2 .UTB96مخلوط واکنش  PCRبدون ژنوم باکتری )1 .سویۀ .UTB96
 )9بردار pGEM-Tحاوی قطعۀ موردنظر(شاهد مثبت) )4-0 .تراریختهای ایتورینها.
( .)Bافزایش ژن مقاومت به اسپكتینومایسین با آغازگرهای  spec-fwdو  )2 :spec-revمخلوط واکنش  PCRبدون ژنوم باکتری.
 )1سویۀ  )9 .UTB96بردار  pGEM-Tحاوی قطعۀ موردنظر )4-0 .تراریختهای ایتورینها.
 )Mنشانگر .)HyperLadder I: 200 -10,000bp( DNA
Figure 6. Molecular diagnosis revealed the deletion of the gene bmyB in transformants of B. subtilis UTB96. (A) PCR
products obtained with the pair of primers bmyB-Fup and bmyB-Rdn on bacterial transformants of UTB96. 1) PCR mix
)without bacterial DNA. 2) Strain UTB96. 3) pGEM-T vector containing the desirable fragment (positive control). 4- 8
iturins-deficient transformants.
)(B) Amplification of the spectinomycin resistance cassette using the pair of primers spc-fwd and spc-rev primers. Lane 1
PCR mix without bacterial DNA. Lane 2) wild strain UTB96. Lane 3) pGEM-T vector containing the desirable fragment.
Lanes 4-8) iturins-deficient transformants. M) HyperLadder I: 200-10,000bp.
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بررسی فنوتیپی جهشیافتههای ژن bmyB

تجزیهوتحلیل لیپوپپتیدهای غیرریبوزمومی جهشیافتههای.
 bmyBو اتوبیوگرافی علیه .A. flavus

لیپوپپتیدهای استخراجشده از سویۀ وحشی
 UTB96و هشت جهشیافتۀ ژن  ،bmyBبهوسیلۀ
رنگنگاری الیۀ نازک از یكدیگر جداسازی شدند .پس از
ظاهر شدن لكهها به کمک آب مقطر ،مشاهده شد که
لكۀ متناسب با ضریب نگهداری مربوط به خانوادۀ
ایتورین در سه جهشیافته (،B96ΔbmyB2
 B96ΔbmyB4و  (B96ΔbmyB8از بین رفته است و در
پنج جهشیافتۀ دیگر اندازۀ لكه در مقایسه با سویۀ
مادری  B. subtilis UTB96کاهش یافته است.
تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی کروماتوگرامهای حاصل علیه
قارچ  A. flavus R5نیز نشان داد که سه جهشیافته
 B96ΔbmyB4 ،B96ΔbmyB2و  B96ΔbmyB8قادر به
B. subtilis
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جلوگیری از رشد قارچ در ناحیۀ مربوط به ایتورینها
نیستند ،بدین ترتیب مشخص میشود که با حذف ژن
 bmyBدر این جهشیافتهها ،پادزیهای خانوادۀ ایتورین
تولید نمیشوند .هالۀ بازدارندگی در پنج جهشیافتۀ
دیگر ،کاهش فراوانی نسبت به سویۀ B. subtilis
 UTB96نشان داده است (شكل  .)2در این پنج
جهشیافته با وجود حذف ژن  bmyBکه از لحاظ
مولكولی ثابت شد ،ولی تولید ایتورین بهکلی حذف نشده
است .در این مورد دو فرضیه مطرح میشود :یكی اینكه
ممكن است همریخت (ایزوفرم)هایی از ایتورینها تولید
شوند که قادر به جلوگیری جزئی از رشد قارچ هستند.
دوم ،ترکیبهای حد واسطی که در مسیر زیستساخت
ایتورینها تولید میشوند ،بسته به ترکیب اسیدآمینه
در ساختار پپتیدی آنها میتوانند کموبیش مؤثر
باشند.

A

B

شكل .2نقص در تولید لیپوپپتید ایتورین و جلوگیری از رشد  A. flavusدر تراریختهای  )A( .B. subtilis UTB96استخراجهای بوتانولی
بهوسیلۀ رنگنگاری الیۀ نازک روی صفحۀ  TLCاز هم جداسازیشده که پس از پاشش با آب مقطر در سویۀ  UTB96سه خانواده از
لیپوپپتیدها ظاهر شد ولی در جهشیافتههای  UTB96::bmyB2, UTB96::bmyB4و  UTB96::bmyB8در ضریب نگهداری متناظر با
ایتورینها هالهای مشاهده نشد )B( .تجزیهوتحلیل بیواتوگرافی  TLCعلیه قارچ  .A. flavusصفحۀ  TLCبا محیط  PDAحاوی اسپور A. flavus
پوشانده شد .نواحی بازدارندگی از رشد قارچ بهوسیلۀ اعضاء خانوادۀ ایتورین با فلش نشان داده شده است .تراریختهای ،UTB96::bmyB2
 UTB96::bmyB4و  UTB96::bmyB8توانایی جلوگیری از رشد قارچ و اسپوزایی  A. flavusرا بهکلی از دست دادند.
Figure 7. The transformants from B. subtilis UTB96 fail in production of the lipopeptide iturin and suppression of A.
flavus in vitro. (A) Butanolic extracts fractionated by TLC and treated with water revealed the presence of the three
lipopeptides in wild-type UTB96, and no water-extruded halo at retention time of iturins the mutants (UTB96::bmyB2,
UTB96::bmyB4 and UTB96::bmyB8). (B) TLC-bioautographic analysis against A. flavus. The TLC plates were covered
with a suspension of PDA medium containing A. flavus conidia. Arrow: Zone of inhibition of fungal growth induced by
iturins. The UTB96::bmyB2, UTB96::bmyB4 and UTB96::bmyB8 transformants lost completely the ability to inhibit the
growth and sporulation of A. flavus.
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تأثیر عصارههای بدون یاختهای جهشیافتههای  bmyBدر
جلوگیری از رشد A. flavus

تأثیر عصارههای بدون یاختهای سویۀ وحشی
 UTB96و هشت جهشیافتۀ ژن  bmyBدر جلوگیری از
رشد  A. flavusنشان داد که در چهار جهشیافتۀ
 B96ΔbmyB4 ،B96ΔbmyB3 ،B96ΔbmyB2و
 B96ΔbmyB8توانایی بازدارندگی از رشد قارچ پس از
هفت روز به میزان شایانتوجهی در مقایسه با سویۀ B.
 subtilis UTB96از بین رفته است و تفاوت معنیداری
در سطح  5درصد نشان دادند .اما چهار جهشیافتۀ
 B96ΔbmyB1, 5, 6, 7اختالف معنیداری از لحاظ رشد
قارچ با سویۀ وحشی نشان ندادند (جدول .)9
B. subtilis

جدول  .9تأثیر عصارۀ بدون یاختهای جهشیافتههای bmyB
در جلوگیری از رشد A. flavus R5
Table 3. Effects of cell–free supernatants of bmyB
mutants in inhibition of A. flavus R5 growth
)inhibition zone (mm
***13.66±0.6 a
13.33±0.6 ab
13.33±0.6 ab
13±1 abc
13±1 abc
11.66±0.6 bc
11.33±0.6 c
5.66±0.6 d
5.33±0.6 d

Bacterial isolates
UTB96
B96ΔbmyB5
B96ΔbmyB7
B96ΔbmyB6
B96ΔbmyB1
B96ΔbmyB2
B96ΔbmyB8
B96ΔbmyB3
B96ΔbmyB4

* دادهها نشاندهندۀ میانگین هالۀ بازدارندگی  ±انحراف معیار از سه تكرار
هستند .آزمایش دو بار در سه تكرار انجام شد.
** حروف ناهمانند بیانگر اختالف معنیدار در سطح 5درصد با استفاده از
آزمون  LSDاست.
* Data represent the means ±standard deviation from three replicates.
The experiment was conducted two times with three replicates.
** Values followed by the same letter were not significantly different at
P=0.05 using Fisher’s least significant difference test.

بهمنظور تكمیل آزمایش یادشده ،پس از  14ساعت
نگهداری سه غلظت ( 2:1 ،2:2و  )2:4از عصارههای
بدونیاختهای سویۀ وحشی  B. subtilis UTB96و
جهشیافتههای ژن  bmyBهمراه با اسپور قارچ
 A. flavus R5در پلیتهای  09چاهكی در دمای 99
درجۀ سلسیوس ،میزان رشد قارچ از لحاظ ظاهری
بررسی شد .همانطور که در شكل  0مشاهده میشود
سویۀ  B. subtilis UTB96در هر سه غلظت ،به میزان
زیادی از رشد قارچ جلوگیری کرده است .هشت
جهشیافتۀ ژن  bmyBدر غلظت اول از رشد قارچ تا

حدودی بازدارندگی کردهاند اما با رقیق کردن عصارههای
بدون یاختهای به میزان دو و چهار برابر نتوانستند مانند
سویۀ وحشی از رشد قارچ جلوگیری کنند و رشد قارچ
در غلظت  2:4همانند شاهد (بدون عصارۀ باکتری) بود.
این موضوع نشان میدهد که سوختوسازگرهای دیگری
افزون بر ایتورینها در جلوگیری از رشد  A. flavusنقش
دارند اما ایتورینها نقش اصلی را ایفا میکنند چراکه در
غلظت اول بیشتر جهشیافتهها توانستهاند تا حدودی
جلوی رشد قارچ را بگیرند اما با رقیق کردن آنها به
دلیل اینكه ایتورین تولید نمیشود و غلظت دیگر
سوختوسازگرها نیز کاهش یافته است ،جلوگیری از
رشد قارچ به میزان زیادی کاهش مییابد .درحالیکه با
رقیق کردن عصارۀ بدون یاختهای سویۀ B. subtilis
 UTB96جلوگیری از رشد قارچ کاهش محسوسی
نشان نمیدهد .بدین ترتیب مشخص میشود که
در بین سوختوسازگرهای این سویۀ باکتری ،اعضای
خانوادۀ ایتورین نقش اصلی در جلوگیری از رشد قارچ
دارند.
تأثیر لیپوپپتیدهای استخراجشده از جهشیافتههای bymB

در جلوگیری از رشد  A. flavusروی مغز پسته

پس از مشخص شدن نقش ایتورینها در جلوگیری از
رشد قارچ  A. flavusدر محیط کشت ،الزم است این
نتایج روی میوۀ پسته به تأیید برسد .پس از هفت روز
نگهداری پستههای تلقیحشده با اسپور قارچ ( )2×294و
لیپوپپتیدهای استخراجشده (محلول در آب مقطر) از
سویۀ وحشی  B. subtilis UTB96و نیز جهشیافتههای
 B96ΔbmyB4 ،B96ΔbmyB2و  B96ΔbmyB8در
دمای  99درجۀ سلسیوس ،اسپورهای قارچ زیر
میكروسكوپ شمارش شدند .نتایج نشان داد که جمعیت
اسپور در جهشیافتهها افزایش معنیداری در سطح 2
درصد در مقایسه با سویۀ  B. subtilis UTB96نشان
دادند ولی با شاهد (که تنها با اسپور قارچ مایهزنی شده
بود) تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)4بنابراین،
میتوان بیان کرد لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین
یكی از ترکیبهای مؤثر در سویۀ B. subtilis UTB96
هستند که منجر به کاهش رشد قارچ A. flavus R5
میشوند.
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UTB96::bmyB2, UTB96::bmyB4 and (  و جهشیافتههای ایتورینB. subtilis UTB96  تأثیر بازدارندگی عصارههای بدون یاختهای.0شكل

 همۀ غلظتهای.)2×295(  تلقیحشده با اسپور قارچPDB  محیط: شاهد. با استفاده از آزمون میكروپلیتA. flavus ) علیهUTB96::bmyB8
. از عصارههای جهشیافتهها قادر به جلوگیری از رشد قارچ بودند2:2 عصارۀ سویۀ وحشی از رشد قارچ جلوگیری کردند ولی تنها غلظت
Figure 8. Inhibitory effect of dilutions of cell free supernatants of B. subtilis UTB96 and iturins-deficient mutants
(UTB96::bmyB2, UTB96::bmyB4 and UTB96::bmyB8) against A. flavus using a microplate bioassay. Control is PDB
medium inoculated with only A. flavus conidia (1×105 conidia/ mL). All dilutions of the wild type supernatant inhibited
the fungal growth, and only 1:1 dilutions of the mutant’s supernatants were capable inhibiting the fungal growth.

 و کارایی کنترل بیمارگر پس از مایهزنی مغز پسته شده با لیپوپپتیدهایA. flavus R5  جمعیت اسپور قارچ.4جدول
B96ΔbmyB8  وB96ΔbmyB2 ،B96ΔbmyB4  با جهشیافتههایB. subtilis UTB96 خالصشده
Table 4. Spore population of A. flavus R5 and pathogen control efficacy after inoculation of pistachio
nuts with lipopeptide-enriched extracts of B. subtilis UTB96 or iturins-deficient transformants
Treatment
Untreated
UTB96::bmyB4
UTB96::bmyB2
UTB96::bmyB8
UTB96

Spore population
*2.84×108a**
2.56×108b
2.46×108b
2.42×108b
1.5×108 c

Pathogen control efficacy (%)
0
9.86
13.38
14.79
47.18

. استA. flavus R5  اسپور قارچ2×294  پستههای آلوده تنها با،شاهد
.* دادهها میانگین دو تكرار مستقل با سه تكرار است
. استLSD درصد با استفاده از5 ** حروف ناهمانند بیانگر اختالف معنیدار در سطح
The control treatment is pistachio nuts inoculated just with 1×104A. flavus spores.
*Each value represents the means of two independent experiments with three replicates.
**Values followed by the same letter within a column are not significantly different at P= 0.05 using Fisher’s least
significant difference test.

بهعنوان یک روش مدیریت بیماریهای گیاهی توجه شده
 سطح موفقیت در مورد هر عامل.)Fravel 2005( است
کنترل زیستی وابسته به دانستن سازوکار فعالیت آن عامل
 اعضای جنس باسیلوس بهعنوان.)Spurr 1981( است
عاملهای کنترل زیستی موفق علیه بیمارگرهای متنوع
Krebs et al. 1998, Wulff et al. 2002, ( مطرح هستند
.Kildea et al. 2008, Arguelles-Arias et al. 2009,
 یكی از مهمترین.)Pérez-García et al. 2011
سازوکارهای آنها تولید انواع آنتیبیوتیک بهویژه
Shoda 2000, ( لیپوپپتیدهای حلقوی آمفی فیلیک است
.)Stein 2005, Ongena and Jacques 2008
 راB. subtilis UTB96 در این پژوهش سویۀ باکتری
بهعنوان عامل کنترل زیستی بالقوۀ قارچ بیمارگر

بحث
 پسته خیلی حساس به،در بین فرآوردههای کشاورزی
 وA. flavus قارچهای فرصتطلب بیمارگر گیاهی مانند
Mojtahedi et al. 1979, Sinha (  استA. parasiticus
) که سوختوسازگر های ثانویۀand Bhatnagar 1998
قارچی سرطانزایی به نام آفالتوکسین تولید میکنند
 روشهای کنترل شیمیایی.)Amaike and Keller 2011(
و تدخین (فومیگاسیون) همیشه مؤثر نیستند بلكه
میتوانند اثر منفی روی سالمت انسان و محیطزیست
 بنابراین تحقیقات روی راهبرد.(Droby 2006) بگذارند
(استراتژی)های مدیریتی جدیدی که این محدودیتها را
Dorner 2004, Cotty (  متمرکز میشود،کاهش دهد
 در سالهای اخیر کنترل زیستی.)and Mellon 2006
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 A. flavus R5انتخاب شد .این سویۀ باکتری ،تولید سه
خانوادۀ لیپوپپتیدهای سورفكتین ،ایتورین و فنجایسین
میکند .ایتورینها و فنجایسینها فعالیت ضدقارچی قوی
علیه طیف گستردۀ قارچهای بیمارگر نشان میدهند
( Vanittanakom et al. 1986, Razafindralambo et al.
.1993, Asaka and Shoda 1996, Moyne et al. 2001,
.Romero et al. 2007b, Ongena et al. 2009, Yánez ،)Mendizábal et al. 2011درحالیکه سورفكتین بهطور
عمده به دلیل ویژگی فعالیت سطحی (سورفكتانت) آن
شناخته شده است .تجزیهوتحلیل اتوبیوگرافی
کروماتوگرامهای حاصل از  TLCعلیه  A. flavusنقش
پادزیستی مبتنی بر تولید لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین
بهعنوان عامل ضدقارچی اصلی در سویۀ B. subtilis
 UTB96را تأیید میکند .بهمنظور تأیید نقش ایتورینها
در فعالیت ضدقارچی این سویه ،ژن ( bymBسومین ژن
در مسیر زیستساخت ایتورینها) به کمک Fusion
 PCRو جهشزایی هدفمند تخریب شد .از بین رفتن
فعالیت ناهمسازی جهشیافتهها علیه  A. flavusدر
تجزیهوتحلیل اتوبیوگرافی تأیید کرد که ایتورینها نقش
کلیدی در سویۀ  B. subtilis UTB96علیه قارچ
یادشده ایفا میکنند .بهاینترتیب یافتههای ما نشان داد
که فعالیت کنترل زیستی سویۀ B. subtilis UTB96
بهطور عمده به علت تولید لیپوپپتیدهای خانوادۀ
ایتورین است .شاهد این مدعا این است که:
 -2جهشیافتههای ژن  bymBبرخالف سویۀ وحشی
فعالیت ضدقارچی خود را در تجزیهوتحلیل اتوبیوگرافی
علیه  A. flavusاز دست دادند -1 .لیپوپپتیدهای
خالصشده حاوی ایتورین منجر به کاهش رشد و
اسپورزایی قارچ  A. flavus R5روی مغز پسته شدند.
تخریب ژنهای مربوط به لیپوپپتیدهای خانوادۀ
ایتورین و فنجایسین در گونههای مختلف باسیلوس به
کمک جهشزایی هدفمند و پی بردن به نقش آن
لیپوپپتیدها در کنترل عاملهای بیماریزای قارچی در
تحقیقات همسان پیشین گزارش شده است .تخریب ژن
 bymAدر  B. subtilis AU195منجر به از دست دادن
توانایی ناهمسازی آن علیه  A. flavusشد و بدین ترتیب
باسیلومایسیندی نقش کلیدی در کنترل زیستی علیه
 A. flavusنشان داد ( .)Moyne et al. 2004تخریب

ژنهای  ituD ،fenBو  bymAدر سویههای
و  UMAF6639از  B. amyloliquefaciensبه کمک
جهشزایی هدفمند نشان داد که جهشیافتههای این
ژنها قادر به کنترل سفیدک پودری هندوانۀ ناشی از
 Podosphaera fuscaنیستند و بهاینترتیب مشخص
شد ایتورینها (شامل ایتورینآ و باسیلومایسین) و
فنجایسینها سهم مشترکی در کنترل زیستی سفیدک
پودری دارند ( .)Romero et al. 2007bتخریب ژن ituD
در  B. amyloliquefaciens PPCB004با استفاده
جهشزایی هدفمند که منجر به بازدارندگی از تولید
ایتورین میشود ،نقش مؤثر ایتورین در جلوگیری از رشد
قارچهای پس از برداشت مرکبات را تأیید کرد
( .)Arrebola et al. 2010با تخریب ژن  fenBبه کمک
جهش هدفمند در سویۀ  B. subtilis CPA-8مشخص
شد که لیپوپپتیدهای خانوادۀ فنجایسین بیشترین توان
ضدقارچی علیه پوسیدگی قهوهای هلو ناشی از
 Monilinia laxaو  M. fructicolaرا نشان میدهند
(.)Yánez-Mendizábal et al. 2011
نقش لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین (ایتورینآ و
باسیلومایسین دی) تولیدشده بهوسیلۀ سویههای
باسیلوس در کنترل قارچ آسپرژیلوس توسط محققان
پیشین گزارش شده است ( Ono and Kimura 1991,
.Klich et al. 1993, Moyne et al. 2001, Zhang et al.
 .)2008,اونو و کیمورا بیان کردند که ایتورینآ توانست از
تولید آفالتوکسین بهوسیلۀ  A. flavusو A. parasiticus
جلوگیری کند ( )Ono and Kimura 1991ولی بعدها
کلیچ و همكاران )  (Klich et al. 1993و نیز معین و
همكاران ( )Moyne et al. 2001شرح دادند که ایتورینآ
قادر به جلوگیری از رشد  A. flavusو تولید آفالتوکسین
نیست .معین و همكاران دو همسانه (آنالوگ) از
باسیلومایسین ( Dبا جرمهای  2944و  2950دالتون)
با فعالیت آنتاگونیستی علیه  A. flavusاز باکتری
 B. subtilis AU195خالص و جداسازی کردند ( Moyne
 .)et al. 2001فعالیت زیستی ایتورین بستگی به طول
زنجیرۀ اسید چرب آن دارد .زنجیرۀ طوالنیتر اسید
چرب منجر به فعالیت ضدقارچی بیشتر ایتورین میشود
( .)Maget-Dana and Peypoux 1994ژانگ و همكاران،
دو ترکیب همانند باسیلومایسین با جرمهای  2950و
UMAF6614

افشارمنش و احمدزاده :لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین بهعنوان ترکیبهای ...

 2921دالتون از  B. subtilis B-FS06خالصسازی و
شناسایی کردند که یک گروه متیلن بیشتر از ترکیب
شناساییشده بهوسیلۀ Moyne et al. ( B. subtilis AU195
 )2001در زنجیرۀ اسیدچرب آن دارد و بیان کردند که
فعالیت ضدقارچی سویۀ  B-FS06بیشتر از سویۀ AU195
است ( .)Zhang et al. 2008آنان پیشنهاد کردند که
ترکیبهای همانند باسیلومایسین تولیدشده بهوسیلۀ
 B-FS06ممكن است بهعنوان عاملهای کنترل زیستی
بالقوه علیه  A. flavusدر حین انبارداری مواد غذایی باشند.
بررسیهای اولیه نشان داده است که تأثیر ضدقارچی
لیپوپپتیدهای ایتورین ،بستگی به ساختار شیمیایی آنها
(حلقۀ پپتیدی و طول زنجیرۀ اسید چرب) و نیز میزان
استرول غشای پالسمایی در قارچهای هدف دارد ( Latoud
 .)et al. 1990, Avis et al. 2002پادزیهای گروه ایتورین
روی گروه استرول غشای سیتوپالسمی موجود (ارگانیسم)
عمل میکنند ( .)Quentin et al. 1982غشای کنیدیهای
 A. flavusارگوسترول و کلسترول دارند ( DeLucca et al.
 )1997که آنها را حساس به لیپوپپتیدهای ایتورین
میکند (.)Moyne et al. 2001
مشاهدۀ میزان کمی فعالیت ضدقارچی لیپوپپتیدهای
استخراج شده از جهشیافتههای ایتورین در مغز پسته
نشان میدهد که دیگر ترکیبهای ضدقارچی سویۀ
 B. subtilis UTB96از جمله فنجایسینها و سورفكتینها
میتوانند در جلوگیری از رشد قارچ یادشده نقش داشته
باشند .فعالیت همافزایی (سینرژیستی) بین این لیپوپپتیدها
در فعالیت ضدمیكروبی دیگر سویههای باسیلوس در
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گزارشهای پیشین شرح داده شده بود ( Magnet-Dana et

.al. 1992, Koumoutsi et al. 2004, Romero et al.
 .)2007bبااینحال این نظریه در مورد آزمایشهای ما به
دلیل ظاهر نشدن ناحیۀ بازدارندگی در تجزیهوتحلیل
اتوبیوگرافی علیه  A. flavus R5چندان محتمل نیست
(شكل  .)B-4بنابراین افزون بر لیپوپپتیدها ،بهاحتمال
ترکیبهای ضدمیكروبی دیگری و یا حتی سازوکارهای
دیگری در فعالیت کنترل زیستی سویۀ B. subtilis
 UTB96نقش دارند (.)Janisiewicz and Korsten 2002
نتیجهگیری کلی
B. subtilis

در این تحقیق مشخص شد در سویۀ
 ،UTB96لیپوپپتیدهای خانوادۀ ایتورین نقش اصلی در
جلوگیری از رشد قارچ  A. flavusدر محیط کشت و
روی پسته دارند چراکه با حذف سومین ژن در مسیر
زیستساخت ایتورینها و در نتیجه تولید نشدن آنها،
ویژگی ضدقارچی سویۀ  B. subtilis UTB96کاهش
چشمگیری یافت ولی بهکلی از بین نرفت و این نشان
میدهد ترکیبهای دیگری از این سویه افزون بر
ایتورینها در بازدارندگی از رشد قارچ نقش دارند.
سپاسگزاری
از پژوهشكدۀ کشاورزی هستهای ،شرکت فناوری زیستی
طبیعتگرا و بهویژه از گروه میكروبیولوژی دانشگاه
ماالگای اسپانیا به خاطر حمایتهای مالی و فكری برای
انجام این تحقیق ،تشكر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
Members of the genus Bacillus are among the most promising candidates for biological control of plant
pathogenic bacteria. In this study, cell free supernatants of three strains B. subtilis UTB96, B. subtilis UTB1
and B. subtilis UTB70 against Aspergillus flavus R5 were investigated using dual culture assay. Strain B.
subtilis UTB96 showed the highest inhibition effect. Thin lyer chromatography in extracted lipopeptides of
the bacterial cell free supernatants proved the presence of the three families of lipopeptides iturin, fengycin
and surfactin. Bioautography analysis of the chromatogarams against A. flavus R5 revealed the antifungal
potential of iturins in strain B. subtilis UTB96. Gene bymB (the third gene in iturin biosynthesis) was
disrupted usisng targeted mutagenesis to confirm role of iturins in antifungal activity. Molecular study (PCR
analysis and sequencing the amplified fragment) of the mutants revealed that the targeted gene (bmyB) was
replaced by spectinomycin resistance gene, hence the gene was disrupted. The phenotypical comparison of
the bmyB mutants with the parental strain demonstrated that the antifungal activity of cell free supernatants
and extracted lipopeptides was decreased interestingly in a dual culture assay with A. flavus, bioautography
analysis and also on pistachio nuts. To sum up, these findings allowed us to conclude that iturin-like
lipopeptides are indispensable for the biocontrol ability of the strain UTB96 against A. flavus R5.
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