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چکیده
( یک سیستم ارتباطی است که به باکتریها اجازه میدهد تا تراکم جمعیتشان را از طریق تولید وQuorum sensing) سیستم حدنصاب احساس
( است که توسطAHLs) اسیلهموسرینالکتونها- در باکتریهای گرم منفی این مولکولها شامل ان.ردیابی مولکولهای پیامرسان بسنجند
) در باکتریهای مجاور متصلLuxR( ) ساخته میشود و سپس به بیرون از سلول ترشح شده و به پروتئینهای گیرندهLuxI( پروتئینهای سازنده

 و یاLuxI/LuxR  بر تغییر فعالیت و کاراییAHL  ریزوباکتری تجزیهکننده66  تأثیر.میشوند و رونویسی از ژنهای هدف را کم یا زیاد میکنند
. بهعنوان گزارشگر مورد ارزیابی قرار گرفتChromobacterium violaceum CV026  با استفاده از سیستم انتشار در آگار وAHL بازداری از سنتز
 جدایه،LuxI  برای بررسی توانایی بازدارندگی از فعالیت. استفاده شدAHL  نیز بهعنوان مولدPectobacterium atrosepticum SRI1043 جدایه
 جای،LuxR  برای بررسی بازداری از فعالیت. در نزدیکی باکتریهای خاموشکننده و باکتری گزارشگر دورتر از آن قرار گرفتAHL مولد
 این جدایهها بر اساس. جدایه مشاهده شد21  درLuxR  وLuxI  هر دو خاصیت ممانعت از فعالیت. و گزارشگر عوض شدAHL استرینهای مولد
،Acinetobacter ،Bordetella ،Citrobacter ،Brevundimonas ،Bacillus  در جنسهای16srDNA تستهای بیوشیمیایی و بررسی توالی
،P. atrosepticum  درAHL  برای بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به. قرار گرفتندEscherchia  وPseudomonas ،Stenotrophomonas
باکتریهای آنتاگونیست با فاصله کمی از بیمارگر کشت شد و کاهش تولید آنزیم پروتئاز با مشاهده کاهش هاله شفاف اطراف این بیمارگر روی
. پنج جدایه تا حد زیادی تولید پروتئاز را کاهش دادند.( مشخص شدSMA) آگار-محیط کشت شیر خشک بدون چربی
. حدنصاب احساس،CV026 ،AHL :کلیدواژگان
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ABSTRACT
Quorum sensing is a communication system that allows bacteria to monitor their population density through the
production and sensing of signal molecules. In Gram-negative bacteria, signal molecules include acyl-homoserine
lactones (AHLs) which are synthesized by the protein synthases (LuxI). The synthesized signaling molecules are secreted
out of the cell and bind with receptor proteins (LuxR) of neighboring bacterial and decrease or increase the rate of
transcription in target genes. The effect of the 66 AHL-degrading rhizobacteria (quencher) on modulation of LuxI/LuxR
activity and inhibition of AHL synthesis was determined using an agar diffusion double streak assay and the
Chromobacterium violaceum CV026 biosensor system. The isolate Pectobacterium atrosepticum SRI1043 used as AHLproducer. To test for potential LuxI inhibition, the AHL–producer isolate was placed in close proximity to the test
quencher bacteria and the AHL biosensor strain placed distantly. In order to test for LuxR inhibition, the location of the
AHL–producer and biosensor strains was reversed. Both LuxI and LuxR modulation was observed in 21 isolates. These
isolates were identified as genera Bacillus, Brevundimonas, Citrobacter, Bordetella, Acinetobacter, Stenotrophomonas,
Pseudomonas and Escherichia using biochemical tests and 16s rDNA sequencing. Bioassay for interference of AHLdependent gene regulation in P. atrosepticum performed on Skim Milk Agar medium and antagonistic bacteria cultured
near the pathogen and the reduction of protease production by this pathogen was evaluated by the reduction of clear zone
in the agar. Five isolates reduced the protease production significantly.
Keywords: AHL, CV026, Quorum Sensing.
* Corresponding author E-mail: behbodi@ut.ac.ir

12

سبحانیپور و همکاران :بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در ...

تازههای تحقیق
در این تحقیق  21جدایه تجزیهکننده  AHLو در عین
حال واجد توانایی اختالل در عملکرد  LuxIو LuxR
یافت شد .برخی از این جدایهها نظیر Acinetobacter
 sp. 5Nدارای توانایی باال برای هر سه نوع مکانیسم
تجزیه آنزیمی  ،AHLدخالت در کارایی  LuxIو دخالت
در کارایی  LuxRمیباشند که نتیجه بسیار ارزشمندی
است و کارایی آنتاگونیست را در شرایط مختلف بیشتر
تضمین میکند.
مقدمه
باکتریها مکانیسمهایی را برای تنظیم و هماهنگی بین
ژنهایشان در پاسخ به تراکم جمعیت خود دارا هستند.
این مکانیسم که از طریق تولید و ردیابی مولکولهای
پیامرسان به نام خودالقاگر رخ میدهد ،سیستم
حدنصاب احساس ) (Quorum Sensing or QSنام دارد
) .(Bassler and Losick 2006تا کنون چندین کالس از
پیامرسانهای  QSشناسایی شدهاند که ان-اسیل
هموسرینالکتونها ) (AHLsشناخته شدهترین آنها در
باکتریهای گرم منفی هستند .غلظت پیامرسانهای
تولیدی در محیط اطراف باکتری به نوعی بازتاب تراکم
جمعیت سلولهای باکتری است .هر سلول باکتری یک
سطح پایهای از مولکولهای پیامرسان  QSرا توسط
پروتئین سازنده یعنی  LuxIتولید میکند .وقتی
جمعیت باکتری به یک تراکم خاص برسد ،مولکولهای
پیامرسان کمکم تجمع یافته و به یک غلظت آستانه
میرسند .سپس این مولکولها ،گیرندههای خاص خود
در سلولهای باکتری مجاور را فعال میکنند .این
گیرندهها که توسط پروتئین  Lux Rساخته میشوند،
قادرند پس از فعال شدن به واسطه اتصال به  ،AHLبیان
یکسری ژنها را تغییر داده موجب بروز رفتارهایی شوند
که در مواجهه با شرایط محیطی خاص برای باکتریها
مفیدند ( .)Antunes et al. 2010سیستم  QSدر
باکتریها بیان بسیاری از ژنهای مسئول تشکیل
بیوفیلم ،نورافشانی زیستی ،تولید رنگدانهها ،سیدروفور،
آنتیبیوتیک ،بیماریزایی ،انتقال پالسمید و تحرک را
فعال میکند ( .)Chen et al. 2013در باکتریهای گرم
منفی  QSوابسته به  AHLنقش بسیار مهمی در تنظیم

تولید عوامل بیماریزایی ایفا میکند .مثالً تولید
Pectobacterium
آنزیمهای خارج سولی در
 carotovorumو  ،P. atrosepticumتولید فاکتورهای
بیماریزایی در  ،Pseudomonas aeruginosaانتقال
پالسمید بیماریزایی در Agrobacterium tumefaciens
و تولید توکسین در  ،Burkholderia glumaeتشکیل
بیوفیلم در  P. fluorescensو  P. aeruginosaو تولید
آنتیبیوتیک در  P. aureofaciensبا این سیستم تنظیم
می شوند ( .)Qian et al. 2010کاربرد بیوتکنولوژیکی
تجزیهکنندههای  AHLبهعنوان یک روش نوین و
امیدوارکننده برای مبارزه با باکتریهای مضر نظر
محققان را به خود جلب کرده است و استفاده از
استراتژی خاموشی حدنصاب احساس که به اختصار
 1QQنامیده میشود ،یک روش جایگزین و امیدوارکننده
در مبارزه با این بیماریها است ( Park et al. 2008,
.)Czajkowski and Jafra 2009, Qian et al. 2009
امروزه مشخص شده است که عالوه بر تجزیه
خودالقاگرها ،توانایی غیر فعالسازی و جلوگیری از تولید
یا پاسخدهی به آنها نیز می تواند در کنترل آلودگیهای
باکتریایی در انسان ،حیوان و گیاه مؤثر باشد
).(Krzyanowska et al. 2012
سیستم  QSبه چندین روش مختل میشود:
 -1بازدارندگی از بیوسنتز( AHLتأثیر بر فعالیت و
کارایی  -2 ،)LuxIتجزیه مولکولهای  AHLتوسط
الکتونازها و یا آسیالزهای باکتریایی -3 ،استفاده از
مولکولهای کوچک برای اشغال کردن پروتئین گیرنده
 AHLیا غیرفعالسازی آن (تأثیر بر فعالیت و کارایی
 )LuxRو  -4ترکیباتی که تجزیه فاکتورهای رونویسی
وابسته به  AHLرا القا و تسریع میکنند ( Amaral and
 .)Molnar 2012تا کنون ریزوباکتریهای مختلفی از
جنس و گونههای مختلف گرم مثبت و گرم منفی
بهعنوان عوامل تولیدکننده آنزیمهای تجزیهکننده

 AHLsگزارش شده اند که قادرند در رفتارهای
باکتریایی تحت تنظیم  QSاخالل ایجاد کنند
( .)Galloway et al. 2012, Hong et al. 2012باکتری
 P. atrosepticumعامل بیماری ساق سیاه سیبزمینی،
برای تولید فاکتورهای بیماریزایی شامل آنزیمهای
1. Quorum Quenching
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مخرب ،هارپینها ،و آنتیبیوتیک کارباپانم 1از
وابسته به مولکول پیامرسان  C8-HSLاستفاده میکند
( Von Bodman et al. 2003, Barnard and Salmon
 .)2007پژوهشهای زیادی نشان داده که تجزیه AHL
یک مکانیسم توانمند در کنترل بیولوژیک
پکتوباکتریومها است .مولینا و همکاران ( )2003با انتقال
ژن  aiiAبه استرین Pseudomonas fluorescens P3
توانستند میزان لهیدگی روی غده سیبزمینی را تا
حدود  100درصد کاهش دهند .در حالیکه سویه
وحشی این باکتری هیچ اثری روی میزان لهیدگی
نداشت .کاهش چشمگیر میزان پوسیدگی ناشی از
 Pectobacterium spp.روی سیبزمینی ،کلم چینی و
کاکتوس توسط آنتاگونیستهای تجزیهکننده  AHLتوسط
محققین دیگری نیز گزارش شده است ( Dong et al.
.)2000, Qian et al. 2010, Cirou et al. 2011
سیبزمینی چهارمین ماده غذایی مهم در دنیاست و
تقریباً در تمام مناطق شمالی کره زمین ،هرجا که
سیبزمینی کشت شود میتوان درجات مختلفی از
آلودگی به ساقسیاه باکتریایی را مشاهده نمود که در
صورت فراهم بودن شرایط خسارت وسیعی را در مزرعه
و انبار ایجاد خواهد کرد .در مزرعه عالیم اصلی بیماری
شامل سیاه و پوسیده شدن قاعده و قسمتهای پایینی
ساقه و سرانجام از پا افتادن و مرگ بوته است .غدههای
حاصل از بوتههای آلوده ،چه در انبار و چه در مزرعه
بهعنوان منبع آلودگی عمل کرده و سبب پراکنش

بیماری خواهند شد .این غدهها دچار پوسیدگی نرم و
سیاه رنگ شده و بوی بدی دارند ( van der Wolf and
 .)De Boer 2007با توجه به اهمیت غذایی محصول
سیبزمینی و پراکنش وسیع بیماری ساق سیاه روی آن،
هدف از این تحقیق یافتن باکتریهای آنتاگونیست با
توانایی باال و بهخصوص چند جانبه برای دخالت در
سیستم  QSاین باکتری در نظر گرفته شد .یعنی
آنتاگونیستهایی که عالوه بر داشتن آنزیمهای
تجزیهکننده  ،AHLتوانایی جلوگیری از ساخته شدن
آنها و یا جلوگیری از ساخت و یا غیرفعال کردن
پروتئینهای گیرنده مولکولهای  AHLاین باکتری را
نیز داشته باشند.
QS

2. Carbapenem antibiotic

13

مواد و روشها
میکروارگانیسمهای مورد استفاده

سویه استاندارد  SRI1043باکتری بیمارگر
 Pectobacterium atrosepticumاز آزمایشگاه موسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه شد .مولکولهای
پیامرسان سیستم  QSاین باکتری که از نوع C8-HSL
است از شرکت سیگما ( St. Louis, Missouri, United
 )Statesخریداری شد .سویه گزارشگر violaceum
 Chromobacterium CV026از  2CNRSفرانسه تهیه و
بهعنوان شاخص برای ردیابی  AHLاستفاده شد .این
باکتری در حضور  AHLخارجی ،آنتیبیوتیک بنفش
رنگ ویوالسئین را تولید میکند و لذا میتواند
نشاندهنده حضور و یا عدم حضور AHLها در محیط
باشد .ریزوباکتریهای مورد آزمایش نیز از خاک
ریزوسفر سیبزمینی در نقاط مختلف ایران با روش
سری رقت جدا شد ( .)Schaad et al. 2001در مجموع
 1281استرین با این روش جدا شد.
انتخاب جدایههای باکتریایی تجزیهکننده C8-HSL

در مرحله اول ،غربال جدایهها با سویه گزارشگر
 C. violaceum CV026و مولکول  C8-HSLبهعنوان
 AHLهدف انجام گرفت .از آنجا که مولکولهای AHL
به شرایط قلیایی حساسند ،تمام بررسیها در محیط
کشت مایع لورین برتانی 3با اسیدیته  6/5انجام شد
( .)Yates et al. 2002به منظور یافتن توانایی تجزیه
 ،AHLابتدا هر ریزوباکتری در محیط مایع حاوی 25
میکروموالر  C8-HSLکشت و بعد از  16ساعت
سلولهای باکتری با  10دقیقه سانتریفیوژ در 13000
دور در دقیقه و سپس عبور از فیلتر  0/2میکرون حذف
شدند ( .)Morohoshi et al. 2009پس از آن برای
بررسی  AHLباقیمانده در محیط 20 ،میکرولیتر از
محیط فیلتر شده هر ریزوباکتری به دیسکهای کاغذی
استریل اضافه شد .دیسکها در معرض هوا و زیر هود
خشک شده و روی سطح محیط کشت نوترینت آگار
قرار داده شد که قبالً با  100میکرولیتر از سوسپانسیون
یک درصد کشت  16ساعته گزارشگر C. violaceum
2. Centre national de la researches cientifique
3. LB
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 CV026اسپری پاشی شده بود .برای هر تیمار چهار
تکرار در نظر گرفته شد .در شاهد از محیط کشت مایع
حاوی  C8-HSLتلقیح نشده با ریزوباکتریها برای
افزودن به دیسکهای کاغذی استفاده شد .تشتکهای
پتری  24ساعت در  30درجه سلسیوس درون انکوباتور
نگهداری شده و سپس توانایی جدایههای باکتریایی در
تجزیه  ،AHLبا سنجش میزان رنگ حاصله در اطراف
هر دیسک و بهصورت نمرهدهی از صفر تا دو (صفر:
بدون اثر یا ضعیف ،یک :اثر متوسط و دو :اثر قوی)
صورت گرفت (.)Packiavathy et al. 2012
توانایی تجزیه  AHLطبیعی

ابتدا برای اثبات توانایی باکتری بیمارگر
 SCRI1043در تولید  ،C8-HSLاز سویه گزارشگر
 C. violaceum CV026استفاده شد .به این ترتیب که
هر دو باکتری در فاصله یک سانتیمتری از هم بهصورت
خطی کشت داده شد و پس از  24ساعت وجود رنگ
بنفش در سویه گزارشگر بهعنوان معیاری از تولید
 C8-HSLطبیعی توسط بیمارگر در نظر گرفته شد.
سپس بهعنوان منبع تولید  C8-HSLطبیعی در محیط
کشت  LBبا اسیدیته  6/5کشت داده شده و  18ساعت
درون شیکرانکوباتور با دمای  30درجه سلسیوس و
سرعت  150دور در دقیقه قرار گرفت .برای جداسازی
 C8-HSLاز محیط کشت ،سلولهای باکتری با 10
دقیقه سانتریفیوژ کردن در  13000دور در دقیقه و بعد
عبور از فیلتر  0/2میکرون ،حذف شدند .محلول حاصل
دو بار با حجم مساوی از اتیلاستات اسیدی (حاوی یک
درصد اسید استیک) مخلوط و فاز رویی که حاوی
 C8-HSLبود جدا و سپس در معرض هوا و زیر هود
خشک شد .در نهایت  50میکرولیتر اتیلاستات اسیدی
به آن اضافه و بهعنوان منبع  AHLطبیعی از نوع
 C8-HSLاستفاده شد .این نوع  AHLبه روش قبلی به
محیط کشت اضافه و توانایی ریزوباکتریهای انتخابی در
مرحله قبل برای تجزیه  C8-HSLطبیعی نیز بررسی شد
( .)Molina et al. 2003برای هر تیمار چهار تکرار در
نظر گرفته شد.
P. atrosepticum
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تأثیر ریزوباکتری تجزیهکننده  AHLکه در مرحله قبل
انتخاب شده بودند بر تغییر فعالیت و کارایی  AHLو یا
بازداری از سنتز آن با استفاده از خاصیت انتشار در آگار
و  C. violaceum CV026بهعنوان گزارشگر مورد
ارزیابی قرار گرفت .جدایه  P. atrosepticumنیز بهعنوان
مولد  AHLاستفاده شد .برای بررسی توانایی دخالت در
فعالیت  ،LuxIجدایه مولد  AHLدر نزدیکی باکتریهای
تجزیهکننده و باکتری گزارشگر کمی دورتر از آن روی
محیط نوترینت آگار کشت شد .برای بررسی دخالت در
فعالیت  ،LuxRجای سویههای مولد  AHLو گزارشگر
عوض شد و سویه گزارشگر که فقط حامل ژنهای
سازنده  LuxRاست (و فاقد ژنهای سازنده LuxI
میباشد) در مجاورت باکتریهایتجزیهکننده کشت شد
( .)Chenia 2013هر تیمار در سه تکرار انجام شد.
تأثیر بر تنظیم ژنی وابسته به  AHLدر P. atrosepticum

باکتری  P. atrosepticumبهصورت خطی روی محیط
کشت SMA 1کشت داده شد .سپس هر یک از
ریزوباکتریهای مورد آزمایش بهطور جداگانه در فاصله
حدود  6-7میلیمتر از آن کشت شد .بعد از  24ساعت
نگهداری در  30درجه سلسیوس ،تولید آنزیم پروتئاز
توسط  P. atrosepticumبا سنجش نسبی هاله شفاف
اطراف کلونی آن در مقایسه با شاهد ،ارزیابی شد .برای
هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .اگر هاله شفاف
وجود نداشت و یا خیلی کمتر از شاهد بود ،نتیجه خوب
و اگر هاله شفاف وجود داشت اما کمتر از شاهد بود،
نتیجه متوسط در نظر گرفته شد (.)Molina et al. 2003
بررسی وجود ژن الکتونازی  aiiAدر جدایههای انتخابی

به این منظور ابتدا یک تک کلونی از هر جدایه تکثیر شده
و سپس  DNAآن با استفاده از کیت استخراج DNA
باکتریایی (شرکت Molecular Biological System
 ،Transferایران ،تهران) استخراج شد .وجود ژن  aiiAکه
مولد آنزیم الکتوناز  AiiAمیباشد در تمام جدایهها با روش
 PCRو استفاده از آغازگر اختصاصی این ژن یعنی aiiA-
 7F/aiiA-7Rردیابی شد .توالی آغازگر مستقیم بهصورت
1. Skim Milk Agar
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'،5'-ATGGGATCCATGACAGTAAAGAAGCTTTAT-3
بهصورت
معکوس
آغازگر
توالی
و
'.5'-GTCGAATTCCTCAACAAGATACTCCTAATG-3
بود ( .)Dong et al. 2002ضمناً از باکتری Escherichia
 coli DH5αکه حاوی پالسمید  pME6863حامل ژن
 aiiAمیباشد ( )Mahmoudi et al. 2011بهعنوان
کنترل مثبت استفاده شد .محصول  PCRپس از بررسی
روی ژل آگارز یک درصد ،بهوسیله شرکت ماکروژن 1با
هر دو آغازگر مستقیم و معکوس تعیین توالی گردید.
برای بهدست آوردن توالی رشته جامع 2و نهایی از
توالیهای بهدست آمده از دو جهت مستقیم و معکوس،
از نرمافزار  DNAMANاستفاده شد .توالی حاصل
برای بالست در بانک ژن (NCBI) 3مورد بررسی قرار
گرفت.
شناسایی ریزوباکتریهای انتخابی

تمام  21آنتاگونیستی که هم توانایی تجزیه  AHLو هم
ممانعت از فعالیت یا تغییر کارایی پروتئینهای  LuxIو یا
 LuxRرا داشتند با انجام یکسری از آزمونهای بیوشیمیایی
( )Schaad et al. 2001و نیز تکثیر ناحیه  16s rDNAبا
استفاده از جفت آغازگر  27F/1492Rو سپس تعیین توالی
آن تا سطح جنس شناسایی شدند .شرایط مورد استفاده در
این واکنش  PCRطبق روش ادوارد و همکاران تنظیم شد
( .)Edwards et al. 1989محصول واکنش  PCRبهوسیله
شرکت ماکروژن با هر دو آغازگر مستقیم و معکوس تعیین
توالی گردید .توالیهای مستقیم و معکوس بهدست آمده
بهوسیله نرمافزار  DNA MANمرتبسازی شده و توالی
رشته جامع بهدست آمد و این توالی برای بالست در بانک
ژن ) (NCBIمورد استفاده قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
انتخاب باکتریهای تجزیهکننده AHL

سیستمهای  QSطیف وسیعی از اعمال سلولی و
فیزیولوژیک از جمله تشکیل و فعالسازی بسیاری از
آنزیمهای مخرب و بیماریزا در عوامل بیماریزای حیوانی و
گیاهی را تنظیم میکنند .در ابتدای شروع این تحقیق،
1. Macrogene, World Meridian Venture Center, Korea
2. Concensus
3. National Center of Biotechnology Information
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حدود  1300جدایه باکتری از خاک ریزوسفر سیبزمینی
در مزارعی که عالیم آلودگی به  P. atrosepticumدر آنها
مشاهده شده بود ،جدا شد .توانایی تجزیه  C8-HSLکه
توسط این باکتری بیمارگر برای تنظیم تولید پکتینازها
ترشح میشود ،با استفاده از گزارشگر  CV026در
ریزوباکتریها بررسی شد .باکتریهای پکتولیتیک با
تولید و ترشح آنزیمهای تجزیهکننده دیواره سلول نظیر
پکتینازها و سلوالزها روی گیاه میزبان خود بیماری
ایجاد میکنند و تولید و ترشح این آنزیمها در آنها با
سیستم  QSوابسته به مولکولهای پیامرسان یا همان
 AHLsکنترل میشود ( Hugouvieux et al. 1996, Liu
 .)et al. 2008باکتریهایی که توانایی تجزیه AHLها را
دارند مانع تولید رنگدانه بنفش توسط استرین گزارشگر
 CV026میشوند .این گزارشگر در حضور AHLهای
خارجی آنتیبیوتیک بنفش رنگ ویوالسئین را تولید
میکند و لذا بهعنوان حسگر  AHLدر محیط استفاده
میشود ( .)McClean et al. 1997بر این اساس در 66
جدایه از ریزوباکتریهای مورد آزمایش ،توانایی باالی
تجزیه  C8-HSLمشاهده شد که مانع تولید رنگدانه
بنفش در گزارشگر شدند و  45جدایه نیز تولید رنگدانه
را بهمیزان زیادی کاهش دادند که نشانگر تجزیه
ضعیفتر  C8-HSLاست (شکل  .)1تمام این جدایهها
در سطح  5درصد با شاهد تفاوت معنیدار داشتند.
توانایی تجزیه  AHLطبیعی

توانایی تمامی  111جدایه انتخابی در مرحله قبل ،از
P.
نظر تجزیه  C8-HSLطبیعی که از باکتری
 atrosepticumاستخراج شده بود نیز بررسی شد و بهجز
جدایه  ،222Hنتایج کامالً مشابه با  C8-HSLسنتزی ود
و تمامی جدایهها قادر به تجزیه  C8-HSLاستخراج شده
از باکتری  P. atrosepticumنیز بودند .این نتیجه نشان
میدهد که اکثر این باکتریهای مورد آزمایش قادرند
ساختارهای مختلف  C8-HSLرا تجزیه کرده و در
صورت مساعد بودن شرایط در سیستم  QSباکتری
 P. atrosepticumاخالل ایجاد کنند .در تحقیقات سایر
محققین نیز توانایی تجزیه هر دو نوع  AHLطبیعی و
سنتزی توسط آنتاگونیستهای مورد بررسی کامالً مشابه
گزارش شده است ( Mahmoudi et al. 2011, Zamani

16

سبحانیپور و همکاران :بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به حدنصاب احساس در ...

 .)et al. 2013جدایه  222Hتوانایی باالیی در تجزیه
 C8-HSLطبیعی داشت .در حالیکه این توانایی برای
نوع سنتزی این مولکول ضعیفتر بود .در این رابطه باید
گفت این جدایه احتماال توانایی تجزیه  C8-HSLرا فقط
در غلظت طبیعی و فیزیولوژیک آن داراست و یا اینکه

فقط قادر به شناسایی و تجزیه ساختار طبیعی این
مولکول است .چرا که غلظت فیزیولوژیک  C8-HSLدر
این بیمارگر تقریبا  10میکروموالر است ( Czajkowski
 .)et al. 2011حال آنکه در این پژوهش از غلظت 25
میکروموالر برای نوع سنتزی استفاده شد.

استفاده از گزارشگر CV026

شکل  .1غربال جدایههای باکتریایی از نظر توانایی تجزیه  C8-HSLبا
( :Aبیتأثیر :B ،ضعیف :C ،متوسط :D ،قوی)

Figure 1. Screening of bacterial isolates for C8-HSL degradation activity by using of CV026 biosensor
)(A: ineffective, B: poor, C: medium, D: strong

بررسی دخالت در فعالیت پروتئینهای  LuxIو LuxR

در یک سیستم  QSوابسته به  AHLنظیر آنچه در
باکتریهای گرم منفی وجود دارد ،پروتئین LuxI
سازنده مولکول پیامرسان یعنی  AHLاست .بسیاری از
ترکیبات طبیعی بهخاطر شباهت ساختاری خود با AHL
و در نتیجه رقابت در اتصال به پروتئین گیرنده و یا با
تسریع در روند تجزیه پروتئینهای گیرنده ،سبب دخالت
در نحوه فعالیت  AHLو در نتیجه بر هم زدن سیستم
 QSمیشوند ( .)Chenia 2013با هدف یافتن
آنتاگونیستهایی که عالوه بر داشتن آنزیمهای
تجزیهکننده  ،AHLsدارای توانایی ممانعت در سنتز
( AHLتوسط پروتئین  )LuxIو یا پاسخ به AHL
(توسط پروتئین  )LuxRنیز باشند ،از سیستم انتشار در
آگار استفاده شد .از  111جدایه17 ،جدایه توانایی تغییر
و نوسان در عملکرد  LuxIو  9جدایه تغییر در عملکرد و
کارایی  LuxRرا نشان دادند که با کاهش تولید رنگ
بنفش توسط گزارشگر در مقایسه با شاهد مشخص شد.
پنج جدایه نیز روی هر دوی  LuxI/LuxRتأثیر گذار
بودند (شکل  .)2در پژوهش حاضر در مجموع  21جدایه
دارای توانایی دخالت در فعالیت پروتئینهای LuxI/LuxR

یافت شد که البته میزان این تأثیر بین جدایهها کامالً
متفاوت بود .این نتایج در راستای یافتههای حاصل از
مطالعه تأثیر برخی عصارههای گیاهی بر عملکرد و
فعالیت  LuxI/LuxRعالوه بر تجزیه  AHLاست که این
توانایی مضاعف را مرتبط با داشتن ترکیبات مختلف مؤثر
بر  QSو یا ترکیباتی با طیف تأثیر وسیع گزارش کردهاند
( Rasmussen and Givskov 2006, Vattem et al.
.2007, Mihalik et al. 2008, Higgins et al. 2010,
 .)Cheina 2013طبق اطالعات ما وجود این دو نوع
خاصیت بهطور همزمان ،تا کنون در میکروارگانیسمها
گزارش نشده و محدود به عصارههای گیاهی میباشد و
در این تحقیق برای اولین بار باکتریهایی گزارش
میشود که هم دارای توانایی تجزیه  AHLو هم مداخله
در فعالیت  LuxI/LuxRهستند .در تحقیقات راسموسن
و همکاران 52 ،جدایه قارچ  Penicillium sp.روی
مختل کردن  QSو جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتری
 P. aeruginosaبررسی شدند .نتایج نشان داد که برخی
از جدایهها قادر به تجزیه  AHLنبودند ،اما پروتئنین
 LuxRرا غیرفعال کردند ( .)Rasmussen et al. 2005در
تحقیق دیگری  168باکتری جداشده از فیلوسفر توتون
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واجد توانایی اختالل در QSباکتری
شناخته شد .مطالعات نشان داد  62جدایه از آنها فاقد
قدرت تجزیه آنزیمی بوده و از سایر مکانیسمهای اختالل
در  QSبهره میجویند ( .)Ma et al. 2013یافتن
آنتاگونیستهایی با تواناییهای چند جانبه برای خاموش
کردن سیستم حدنصاب احساس یک اقدام بسیار
P. carotovorum
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ارزشمند است .بهخصوص با توجه به کثرت عواملی که
در محیط طبیعی روی فعالیت و کارایی آنتاگونیستها
تأثیر گذار هستند ،داشتن تواناییهای متعدد برای یک
آنتاگونیست امکان بیتأثیر شدن آن را در برخی شرایط
خاص خیلی کاهش میدهد و کارایی آن را در شرایط
مختلف بیشتر تضمین میکند.

شکل  .2تأثیرات مختلف جدایههای باکتریایی در کاهش کارایی  LuxIو  (A) .LuxRتأثیر ضعیف استرین  4Bو ) (Bتأثیر خوب روی
 LuxIو متوسط روی  LuxRتوسط استرین )P. a : P. atrosepticum, CV026: C. violaceum CV026( 5N
)Figure 2. different activity of bacterial isolates on decreased operation of LuxI and LuxR. (A) poor activity of 4B strain and (B
)good activity of 5N strain on LuxI and medium activity on LuxR (P. a: P. atrosepticum, CV026: C. violaceum CV026

تأثیر بر تنظیم ژنی وابسته به  AHLدر P. atrosepticum

این آزمایش نیز برای تشخیص توانایی تجزیه  AHLو
دخالت در بیان ژنها توسط آنتاگونیستها انجام شد.
وقتی باکتری  P. atrosepticumروی محیط SMA
رشد کرد ،ترشح اگزوپروتئاز رخ داد که بهصورت وجود
هاله شفاف اطراف کلونی باکتری بروز کرد .وقتی
آنتاگونیستها در مجاورت بیمارگر کشت شد ،در برخی
از جدایههای آنتاگونیست این توانایی کاهش هاله شفاف
اطراف بیمارگر خیلی چشمگیر بود که نشانگر دخالت
زیاد در فعالیت پروتئازی  P. atrosepticumاست
(جدول .)1تولید اگزوپروتئاز در این باکتری توسط یک
چرخه وابسته به  AHLکنترل میشود که البته تحت
تنظیم دو نوع سیستم  QSاز نوع  AI2/LuxSو
 AHL/LuxRاست ( .)Lee et al. 2013نقش اصلی
پروتئازها تجزیه و خنثی کردن پروتئینهای دفاعی
میزبان طی اولین ساعات آلودگی است .ممانعت از این
مکانیسم مقاومت گیاهی در مراحل اولیه آلودگی ،یعنی
زمانی که ساخت فاکتورهای بیماریزایی برای استقرار

آلودگی کافی نیست ،برای بیمارگر ضروری میباشد
( .)Martins et al. 1999باکتریهای مورد آزمایش با
توانایی تجزیه مولکول  AHLتوانستند در جریان بیان
ژن مذکور اخالل ایجاد کنند که در نهایت به کاهش
تولید آنزیم پروتئاز منجر شده و لذا توانایی بیمارگر در
تجزیه پروتئین موجود در محیط  SMAدر مقایسه با
شاهد کاهش یافت .بررسیهای انجام شده توسط
مولینا و همکاران نیز نشان داده بود که وقتی
 Pectobacterium carotovorumبا استرین Bacillus
 sp. A24حاوی پالسمید  pME6863حامل ژن
الکتونازی  aiiAبه صورت متقابل کشت شد ،تولید آنزیم
پروتئاز به شدت کاهش یافت .اما وقتی همین آزمایش با
استرین  Bacillus sp. A24فاقد پالسمید مذکور انجام
شد هیچ تغییری در قطر هاله شفاف اطراف
 P. carotovorumایجاد نشد و یافتههای مذکور ثابت
کرد که تنها عامل مؤثر بر کاهش تولید پروتئاز ،تجزیه
 AHLتوسط آنزیم الکتونازی  AiiAاست ( Molina et
.)al. 2003
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جدول  .1جدایههای باکتریایی مؤثر بر کاهش تولید پروتئاز توسط P. atrosepticum
Table 1. Effective bacterial isolates on reduction of protease production by P. atrosepticum
Effect
good
fair
fair

Antagonistic
isolate
1M
121H
25H

Effect
Good
Fair
Fair

Antagonistic
isolate
52H
4J
2J

بررسی وجود ژن الکتونازی  aiiAدر جدایههای انتخابی

نتایج حاصل از تکثیر ژن  aiiAبا روش  PCRو توالییابی
محصول  PCRبا هر دو آغازگر مستقیم و معکوس نشان
داد که این ژن در تمامی  12جدایه ،Bacillus sp.
جدایه  ،Enterobacter sp. 31Pجدایه Acinetobacter
 sp. 32Pو نیز در جدایه Chryseobacterium sp. 19K
وجود داشت (شکل  .)3با این نتایج مشخص شد
که برخی از جدایههای مورد آزمایش نظیر
 Acinetobacter sp.5Nدارای هر سه نوع مکانیسم
تجزیه آنزیمی  ،AHLدخالت در کارایی  LuxIو دخالت

Effect
good
fair
fair

Antagonistic
isolate
11E
32P
2322H

Effect
good
good
fair

Antagonistic
isolate
14O
1J
221C

در کارایی  LuxRمیباشند که نتیجه بسیار ارزشمندی
است.
شناسایی جدایههای انتخابی

 21جدایه انتخابی در مراحل قبل با توالییابی ناحیه
 16srDNAو نیز نتایج آزمونهای بیوشیمیایی در سطح
جنس شناسایی شدند .این جدایهها متعلق به جنسهای
،Bordetella ،Citrobacter ،Brevundimonas ،Bacillus
 Pseudomonas ،Stenotrophomonas ،Acinetobacterو
 Escherchiaبود.

ردیابی ژن الکتونازی ( aiiAحدود  )800 bpدر جدایههای مورد بررسی با استفاده از پرایمر aiiA-7F/aiiA-7R

شکل .3
( :Cکنترل منفی :1 ،شاهد مثبت (استرین ] :2-8 ،[E. coli DH5αاسترینهای .)100 bp DNA ladder :L ،Bacillus sp.
Figure 3. Detection of aiiA lactonase gene (about 800 bp) in experimental isolates by aiiA-7F/aiiA-7R primers
)(C: negative control, 1: positive control [ E. coli DH5α], 2-8: Bacillus sp. strains, L: 100 bp DNA ladder

نتیجهگیری کلی

با هدف کنترل و کاهش بیماریزایی
روی سیبزمینی ،در این تحقیق به جداسازی
ریزوباکتریهای تجزیهکننده  C8-HSLپرداخته شد.
استفاده از دو نوع  AHLطبیعی و سنتزی در این تحقیق
نشان داد که در بیشتر جدایهها هیچ تفاوتی از این نظر
وجود نداشت که نشانگر توانایی تجزیه غلظتها و
ساختارهای مختلف  C8-HSLدر این جدایههاست.
P. atrosepticum

سیستم  QSیک باکتری بیمارگر را به روشهای مختلفی
میتوان مختل کرد که تجزیه آنزیمی مولکولهای
پیامرسان ،رایجترین این شیوههاست .اما اختالل در
تولید  AHLاز طریق  LuxIو اختالل در اتصال آن به
پروتئین گیرنده  LuxRنیز از جمله روشهای دیگر
خاموش کردن  QSاست (.)Aamral and Monlar 2012
در این تحقیق  21جدایه واجد توانایی اختالل در
عملکرد  LuxIو  LuxRیافت شد که نتیجه بسیار
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ارزشمندی است و حاکی از وجود آنتاگونیستهایی با
تواناییهای چند جانبه برای مختل کردن  QSاست که
همانطور که قبالً ذکر شد کارایی آنتاگونیستها در شرایط
محیطی مختلف را بیشتر تضمین میکند .یافتن
آنتاگونیستهایی با خاصیت بازدارندگی از آنزیم پروتئاز
نیز اقدام ارزشمند دیگری بود .چرا که پروتئازها نیز یکی
دیگر از عوامل بیماریزایی پکتوباکتریومها بوده و در کنار
پکتینازها ،در ایجاد بیماری و شکستن مقاومت گیاه
میزبان دخیل هستند ( .)Lee et al. 2013درصد باال و
تنوع زیاد باکتریهای  QQجدا شده در این تحقیق
نشان میدهد که  QQمیتواند یک استراتژی متداول
برای باکتریهای خاک جهت بقا در میکروفلور ریزوسفر
باشد .البته پس از اثبات توانمندی یک آنتاگونیست در
شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ،اولین قدم سنجش کارایی
آن در مزرعه و شرایط طبیعی است .توانایی رقابت با
سایر میکروارگانیسمها ،تحمل شرایط مختلف فیزیکی و
شیمیایی خاک ،تحمل خشکی ،بقا و پایداری طوالنی
مدت در خاک و عالوه بر اینها بیان ژنهای مرتبط با
بیوکنترل و فعال بودن محصوالت این ژنها در شرایط
طبیعی بر کارایی یک آنتاگونیست در طبیعت بسیار
تأثیرگذار است و قطعا قبل از معرفی یک میکروارگانیسم
بهعنوان یک آنتاگونیست کاربردی باید بررسیهای
مذکور نیز بهعمل آید .همچنین یافتن فرموالسیون
مناسبی از آنتاگونیست که به حفظ و یا تقویت
توانایی های ذکر شده در باال کمک کند اقدام بسیار مهم
و ارزشمندی است .در رابطه با آنتاگونیستهای دارای
خاصیت  ،QQمساله مهم دیگری که باید مورد مطالعه
قرار گیرد بحث عدم تأثیر آنها بر میکروارگانیسمهای
مفید و غیر هدف میباشد .از آنجا که تعدادی از اعمال
حیاتی و نیز ضدمیکروبی باکتریهای آنتاگونیست و
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مفید خاک نیز تحت تنظیم  QSاست ،لذا استفاده از
باکتریهای تجزیهکننده  AHLممکن است تأثیر منفی
بر زندگی این آنتاگونیستها داشته باشد که در این
رابطه باید در هر منطقه بررسیهای الزم از این نظر
صورت گرفته و سپس برای عرضه و معرفی استرینهای
آنتاگونیست به خاک تصمیمگیری نمود .در هر صورت
یافتن میکروارگانیسمهایی با توانایی برهم زدن QS
باکتریهای بیماریزای گیاهی گرچه اقدامی مفید و
روشی نوین و امیدوارکننده است ،اما مستلزم تحقیقات
همه جانبه است تا بتوان آنها را با اطمینان به محیط
زیست عرضه نمود.
با توجه به این که در این تحقیق به آنتاگونیستهایی
دست یافتیم که دارای بیش از یک مکانیسم برای خاموش
کردن سیستم  QSباکتری  P. atrosepticumبودند ،امید
میرود که استفاده از آنها بدون داشتن اثرات ناخواسته،
نتایج خوبی را در شرایط مزرعه و یا حتی روی سایر
بیمارگرهای باکتریایی که بیماریزاییشان متکی بر سیستم
 QSاست نیز نشان دهد .ضمناً گزارش جنسهای جدید
باکتریایی با توانایی خاموشی سیستم  QSدریچهای برای
آغاز تحقیقات جدید روی این جنسها است.
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