نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
دوره ،3شماره  ،2پاییز و زمستان )931-951( 9313

مقایسة اثر محیطهای کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهشیافتة
باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5
 .1آرزو لگزیان*؛  .2روحاله صابری ریسه؛  .3پژمان خدایگان
 2 ،1و  .3دانشجویان سابق کارشناسی ارشد ،استادیاران بیماریشناسی گیاهی ،دانشکدة کشاورزی،
دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
(تاریخ دریافت - 33/11/11 :تاریخ تصویب)32/1/22 :

چکیده
در این تحقیق رشد دو سویة باکتری  Pseudomonas fluorescens VUPf5و

P. fluorescens VUPf5-1

(باکتری جهشیافتة مشابه جهشیافتة سیستم تنظیمی  )gacدر محیطهای کشت آلی ارزیابی شد .این
جهش خودبهخودی تولید ترکیبات ضد قارچی سیانید هیدروژن ،آنتیبیوتیک فنازین و آنزیم پروتئاز
را در سویة بیوکنترل  Pseudomonas fluorescens VUPf5متوقف کرد .با استفاده از محیطهای کشت
آلی همراه یا بدون سولفات روی سعی شد که جمعیت جهشیافتهها تا حد امکان کاهش یابد .با
هدف افزایش رشد جمعیت  VUPf5و کاهش رشد جمعیت  ،VUPf5-1شش منبع کربنی (مالس
چغندرقند ،نشاسته ،سیبزمینی ،خرما ،شکر ،سیب) ،سه منبع ازتی (سویا ،اوره ،سولفات آمونیوم) و
یک منبع کربنی-ازتی (جوانة گندم) بررسی شدند .محیط کشت ( 13Bمالس چغندرقند ،جوانة گندم،
سویا ،شکر ،سیب و سولفات منگنز) ،محیط کشت بهتری از لحاظ جمعیت باکتری

VUPf5

( 6/65×1111سلول باکتری در هر میلیلیتر) در مقایسه با محیطهای کشت دیگر شناخته شد و اختالف
جمعیت باکتری در مقایسه با سایر محیطها معنیدار بود .محیط کشت ( 1Dمالس چغندرقند ،جوانة
گندم ،سویا ،شکر ،سیب و سولفات روی) سبب کاهش چشمگیری در تکثیر پرگنههای جهشیافته
شد .نتایج بهدستآمده میتواند مبنای قابل اعتمادی برای تکثیر بهینة عامل بیوکنترل در فرایندهای
فرمانتاسیون را فراهم کند.
کلیدواژگان :بهینهسازی ،تکثیر ،جهشیافته ،سودوموناس.
مقدمه
منابع کربن برای تمامی فعالیتهایی که به تولید مثل،
تشکیل فرآوردهها و بقای سلول منجر میشوند ،مورد
نیاز است .نیتروژن71 ،ـ 8درصد از وزن خشک باکتریها
و قارچها را تشکیل میدهد .طیف وسیعی از ترکیبات
آلی و معدنی را میتوان برای برآوردن نیاز
میکروارگانیسمها به نیتروژن استفاده کرد ( Duffy and
* تلفن33751000175 :

 .)De´fago 1999یکی از موانع موجود در کاربرد تجاری
و تکثیر انبوه باکتریهای مفید ،طراحی فرایندی است
که عالوه بر تکثیر انبوه ،باعث جلوگیری از تغییرات
ناخواستة ژنتیکی و افزایش ثبات جدایهها شود .مشکل
اساسی که در فرایند تکثیر انبوه باکتریهای مفید پدید
میآید ،ایجاد جهش در ژنهایی است که در تولید
متابولیتهای ثانویه دخیل هستند .مشخص شده است
E-mail: lagzian.az@gmail.com
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که بسیاری از فرایندهای تنظیم بیان ژن در
سودوموناسهای بیمارگر و مفید با سیستمهای دوجزئی
تنظیم میشوند .یکی از شناختهشدهترین این سیستمها
که در بیوسنتز متابولیتهای ثانویة ضد قارچی در
سودوموناسهای مفید نیز دخالت مستقیم دارد ،سیستم
دوجزئی پروتئینی  GacS/GacAاست .این سیستم
شامل سنسورکیناز  GacSو تنظیمکنندة پاسخ محیطی
 GacAاست ( Heeb and Haas 2001, Arons et al.
 .)2000سیستم  GacS/GacAتولید طیف وسیعی از
متابولیتهای ثانویه و آنزیمهای خارج سلولی مؤثر در
بیوکنترل بیماریهای گیاهی را کنترل میکند ( Heeb
 .)and Haas 2001هنگام برهمکنش با سیگنالهای
محیطی ،گیرندهها فسفریله و سپس ،پاسخهای تنظیمی
توسط انتقال فسفر فعال میشود ( Appleby et al.
 .)1996ایجاد جهش در ژنهای سیستم GacS/GacA
سبب میشود تا جدایههای آنتاگونیست نتوانند بسیاری
از متابولیتهای ثانویه مؤثر در بیوکنترل بیماریهای
گیاهی را تولید کنند .بهطوری که ،در سویة جهشیافتة
 gacAباکتری ،Pseudomonas chlororaphis 30-84
پروتئاز خارج سلولی ،HCN ،آنتیبیوتیک فنازین و
بسیاری از پروتئینها تولید نمیشوند .همچنین ،سطح
رونویسی ژنهای تنظیمی ،rsmZ ،rsmY ،rsmX
 pip ،phzR ،phzI ،rpoSو  rsmEکه در ویژگیهای
بیوکنترلی این باکتری علیه بیمارگر خاکزی پاخورة
غالت مؤثر است ،بسیار کاهش یافته است ( Wang et al.
 .)2013باکتری آنتاگونیست P. fluorescens CHA0
قابلیت خوبی در تولید سالیسیلیک اسید ،آنتیبیوتیکهای
پیرول نیترین 2 ،و  1ـ دی استیل فلوروگلوسینول ،آنزیم
HCN ،)Tryptophan side chain oxidase( TSO
( )Hydrogen cyanidو پروتئاز خارج سلولی داشت و
بیمارگر خاکزی مرگ گیاهچة خیار را بهخوبی کنترل
کرد .در مقایسة جهشیافتههای خودبهخودی سیستم
 GacS/GacAاین جدایه ،بیمارگر را کنترل نکرد ( Haas
.)and Keel 2003
ایجاد جهش در ژنهای  gacAو  gacSدر
محیطهای کشت ،فراوانی باالیی دارد ( Chancey et al.
 )1999, Bull et al. 2001هنگام تولید انبوه باکتری،
یکی از مشکالت بهوجودآمده ،افزایش تصاعدی

پرگنههای جهشیافته خودبهخودی در فرمانتورهای
صنعتی است .با ایجاد جهش در سیستم  gacدر یک
حجم کوچک محیط کشت و سپس ،انتقال زادمایه به
حجمهای بزرگتر جمعیت جهشیافتهها بسیار افزایش
مییابد ( .)Chancey et al. 1999لذا ،بهینهسازی
محیطهای کشت بهمنظور ممانعت از تکثیر باالی
جهشیافتهها امری ضروری است .بنابراین ،در این
پژوهش ،دستیابی به محیطهای کشت ارزان و آلی برای
افزایش جمعیت باکتری بیوکنترل  VUPf5و کاهش
جمعیت تیپ جهشیافتة آن ،بررسی شده است.
مواد و روشها
تهیه و نگهداری سویههای باکتری

باکتری تیپ وحشی
که از ریزوسفر درخت هلو ،از منطقة شمال ایران ،جداسازی
شده است و جدایههای جهشیافتة ( )VUPf5-1این سویه
که از آزمایشهای پیشین تهیه شده بود ،برای انجام
آزمونها انتخاب شدند .سویة تیپ وحشی ( )VUPf5در
بین  333جدایه بیشترین میزان بازدارندگی از قارچ
 ،Gaeumannomyces graminis var. triticiعامل بیماری
پاخورة غالت ،را از خود نشان داد .این سویه در شرایط
آزمایشگاه  733درصد از رشد قارچ جلوگیری کرد و در
شرایط گلخانهای توانست  85درصد باعث کاهش بیماری
در گیاه گندم شود VUPf5 .قابلیت تولید بسیاری از
متابولیتهای مؤثر در بیوکنترل مانند  ،HCNپروتئاز خارج
سلولی ،متابولیتهای فرار ،سیدروفور و آنتیبیوتیک فنازین
را داراست ( )Lagzian et al. 2013bو دلیل انتخاب این
استرین خصوصیات بیوکنترلی حائز اهمیت آن است .ضمن
تکثیر این سویه در شرایط کشت مایع پرگنههای متفاوتی
( )VUPf5-1از لحاظ خصوصیات ظاهری ،بیوشیمیایی و
ژنتیکی ایجاد شدند که با توجه به خصوصیات موجود،
احتمال ایجاد جهش در ژنهای  gacSو  gacAدر آن
میرفت ( .)Lagzian et al. 2013aپرگنههای جهشیافتة
ایجادشده برخالف تیپ وحشی ،خصوصیات بیوکنترلی
بسیار ضعیفی داشتند و توانایی کنترل بیمارگر عامل
پاخورة غالت را نداشتند( .جدول .)7
برای نگهداری سویههای مذکور چند لوپ از باکتری
کشتشده روی محیط  )NA( Nutrient Agarبه محیط
Pseudomonas fluorescens VUPf5
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( )NBY( Nutrient Broth Yeastشامل  3/8گرم ،عصارة
مخمر  3/5گرم در 733میلیلیتر آب مقطر سترون)
اضافه شد .سوسپانسیون حاصل درون لولههای 2

717

میلیلیتری دربدار (حاوی  13میلیلیتر گلیسرول
سترون) در دمای  -83درجة سلسیوس نگهداری شدند
(.)Kim et al. 1997

جدول  .7مشخصات و خصوصیات باکتریهای مورد استفاده در این آزمایش
7

خصوصیات
مورفولوژی پرگنهها روی محیط
پروتئاز خارج سلولی
سیانید هیدروژن
آنتیبیوتیک فنازین
0
هالة بازدارندگی ()mm

VUPf5

گرد ،برجسته ،نارنجی و نیم شفاف
+
+
+
71

KB

VUPf5-1

2

صاف ،مات ،سفید ،قطر پرگنهها بزرگتر
3

 )Lagzian et al. 2013a( .2 ،)Lagzian et al. 2013b( .7و  .0در آزمایش کشت متقابل با قارچ عامل پاخورة گندم ()Gaeumannomyces graminis var. tritici

کشت عصارههای سویا ،سیبزمینی ،سیب ،جوانة گندم
و خرما ،بهترتیب  733 ،13 ،733 ،253 ،733گرم از
هرکدام بهمدت  03تا  15دقیقه جوشانده و پس از عبور
از پارچة ململ ،حجم عصارة آنها با آب مقطر به  7لیتر
رسانده شد (.)Safari Asl et al. 2010

انتخاب محیط کشت مناسب برای تکثیر سویة
.P. fluorescens VUPf5
آمادهسازی محیط کشت

سی و یک محیط کشت با استفاده از منابع مختلف کربن
و ازت تهیه شد (جدول  .)2بهمنظور تهیة محیطهای

جدول  .2منابع کربن و ازت مورد استفاده در تهیة بسترهای کشت برای تکثیر سویة

VUPf5

آزمایش اول ()A
منابع (میزان مصرف در لیتر)

کد

کربن

ازت

1A

مالس چغندرقند  73گرم ،نشاسته  5گرم ،عصارة پودر سیب  75میلیلیتر

سولفات آمونیوم  2گرم

2A

مالس چغندرقند  73گرم ،نشاسته  5گرم

سولفات آمونیوم  2گرم

3A

مالس چغندرقند  73گرم

سولفات آمونیوم  2گرم ،عصارة سویا  75میلیلیتر

4A

مالس چغندرقند  73گرم

اوره  2گرم ،عصارة سویا  75میلیلیتر

5A

مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر

6A

مالس چغندرقند  73گرم

7A

مالس چغندرقند  73گرم

8A

مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة پودر سیب  75میلیلیتر

9A

10A

مالس چغندرقند  73گرم

عصارة سویا  75میلیلیتر
اوره  2گرم
سولفات آمونیوم  2گرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر

عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم

11A

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر

12A

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،نشاسته  5گرم

سولفات آمونیوم  2گرم

13A

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،نشاسته  5گرم ،عصارة سیب  75میلیلیتر

سولفات آمونیوم  2گرم

14A
15A

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة پودر سیب  75میلیلیتر

اوره  2گرم ،عصارة سویا  75میلیلیتر

عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم

عصارة مخمر  5گرم به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع  8گرم ()NBY
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ادامه جدول 2
آزمایش دوم ()B
کد

منابع (میزان مصرف در لیتر)
ازت

کربن

1B

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم

2B

عصارة خرما  75میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم

3B

عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم

4B

عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم

5B

عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم

6B
7B

مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة خرما  75میلیلیتر،
شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة خرما  75میلیلیتر،
عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب  75میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة خرما  75میلیلیتر ،عصارة پودر سیب  75میلیلیتر،
شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة خرما  75میلیلیتر ،عصارة پودر سیب  75میلیلیتر،
شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة سیبزمینی  15میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
مالس چغندرقند  73گرم ،عصارة جوانة گندم  253میلیلیتر ،عصارة سیب 75
میلیلیتر ،شکر  03گرم
عصارة مخمر  5گرم به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع  8گرم ()NBY

8B

9B

10B

11B

12B

13B

14B

15B

16b

17B

تعیین جمعیت باکتری در محیطهای کشت

 733میلیلیتر از هر محیط غذایی سترونشده در یک
فالسک ارلن  253میلیلیتری توسط  733میکرولیتر از
سوسپانسیون  21ساعته باکتری مایهزنی شد .فالسکهای
ارلن بهمدت  21ساعت روی تکاندهنده با  723دور در
دقیقه و دمای  21درجة سانتیگراد قرار داده شدند .تعیین
جمعیت باکتری پس از  21ساعت از کشت باکتری انجام

عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
عصارة سویا  75میلیلیتر ،سولفات منگنز 73
میلیگرم
عصارة سویا  75میلیلیتر ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
سولفات آمونیوم  2گرم ،عصارة خاک 15
میلیلیتر
سولفات آمونیوم  2گرم ،عصارة خاک 15
میلیلیتر

شد ،کدورت سوسپانسیون بهکمک دستگاه اسپکتروفوتومتر
(در طول موج  513نانومتر) سنجیده شد .همزمان جمعیت
سلول باکتری در هر میلیلیتر از محیط کشت  ،NBبا روش
سری رقت تعیین شد .مطابقت تعداد سلول در هر میلیلیتر
و میزان دانسیتة نوری حاصل از هر رقت تعیین و منحنی
رشد ترسیم شد .برای محاسبة جمعیتها در تمامی
آزمایشها از منحنی مذکور استفاده شد.
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بررسی درصد رشد جهشیافتههای پدید آمده در
محیطهای کشت آلی

باکتری تیپ وحشی  P. fluorescens VUPf5و سویة
تغییریافتة ( )VUPf5-1آن ،در فالسکهای ارلنمایر
محتوی محیط کشت  NBYدر دمای  21درجة
سلسیوس و با دور  753دور در دقیقه بهمدت  21ساعت
رشد داده شدند .محیط کشتهای منتخب در
فالسکهای ارلنمایر  733میلیلیتری به مقدار13
میلیلیتر تهیه شد .سپس ،به میزانی که در جدول 0
ذکر شده است از کشت  21ساعته باکتریها به هر
محیط کشت اضافه شد .محیطهای کشت در دمای 21
درجة سلسیوس ،روی گرداننده با دور  753دور در
دقیقه قرار گرفتند .پس از گذشت  21ساعت ،از
محیطها سری رقت تهیه شد .سپس ،حدود  75تا 13
میکرولیتر از هر محیط به پتریهای حاوی محیط کشت
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 )King B( KBمنتقل و بهصورت انبوه به کمک میلة
شیشهای  Lشکل کشت داده شدند ،میزان مصرف
سولفات روی در تیمارهای مربوط به آزمایش اول و دوم
جدول  03 ،0و  73میلیگرم در میلیلیتر بود .این
آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با هفت تیمار و
سه تکرار انجام شد (.)Duffy and De´fago 2000
بهمنظور محاسبة درصد رشد پرگنههای تغییریافته ،هر 21
ساعت یک مرتبه پرگنهها براساس خصوصیات
مورفولوژیکی مندرج در جدول Lagzian et al. 2013a, ( 7
 )Lagzian et al. 2013bارزیابی و شمارش شدند.
محاسبات آماری

تجزیه و تحلیلهای آماری به روش )P≤3/35( ANOVA
و مقایسة میانگین با روش  LSDبا استفاده از نرمافزار
 SAS.9.0انجام شد.

جدول  .0ارزیابی میزان رشد باکتریهای تیپ وحشی و جهشیافته در مقایسه با هم در بسترهای کشت منتخب
7

آزمایش اول ()C
کد محیط
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C

بسترهای کشت
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات روی
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،سولفات روی
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات روی
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ()NBY
آزمایش دوم ()D

کد محیط
1D
2D
3D
4D

2

بسترهای کشت
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات روی
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،سولفات منگنز
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ()NBY

 .7میزان مصرف سولفات روی  03میلیگرم در میلیلیتر استفاده شده است .میزان مصرف سایر ترکیبات در محیطهای کشت مطابق جدول
 2است .به هر محیط کشت میزان مساوی ( 0×733سلول) از سویههای تیپ وحشی ( )VUPf5و جهشیافته ( )VUPf5-1اضافه شد .2 .میزان
مصرف سولفات روی  73میلیگرم در میلیلیتر استفاده شده است .میزان مصرف سایر ترکیبات در محیطهای کشت مطابق جدول  2است.
به هر محیط کشت میزان مساوی ( 0×733سلول) از سویههای تیپ وحشی ( )VUPf5و جهشیافته ( )VUPf5-1اضافه شد.

نتایج و بحث
اثر محیطهای کشت روی میزان جمعیت P. fluorescens

.VUPf5

در این آزمایش تیمارها براساس نتایج تجزیة واریانس
دارای اختالف معنیدار در سطح  5درصد بودهاند .مطابق

جدول  ،1تیمارهای  14Aو  15Aبهترین محیطهای
کشت از لحاظ میزان جمعیت  VUPf5بودند .تیمار 14A
شامل عصارة سیبزمینی ،عصارة پودر سیب ،عصارة
سویا ،سولفات منگنز (دارای  0/78×7373سلول باکتری)
اختالف بدون معنی با تیمار  15Aداشت که یک محیط
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کشت آماده و گرانقیمت (نسبتاً غنی) شامل عصارة
مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی ( )NBYاست.
محیط کشت  14Aنشان داد که عصارة سویا و
سیبزمینی آن نسبت به سایر محیط کشتهای این
آزمایش ،اختالف جمعیت معنیداری را سبب شده است.
بهطوری که ،طبق گزارشهای صفری اصل و همکاران،
در محیط کشت حاوی عصارة سویا و سیبزمینی
باکتری  Bacillus subtilisرشد خوبی داشت ( Safari
 .)Asl et al. 2010عصارة سویا نه تنها سبب افزایش
بیومس باکتریایی میشود ،بلکه براساس گزارشهای سو
و همکاران ،عصارة سویا ،گلوکز و عصارة خیساندة ذرت
در محیطهای کشت سبب افزایش تولید فنازین در
سویة  Pseudomonas sp. M18میشود و افزایش تولید
متابولیتها و آنتیبیوتیکها سبب افزایش فعالیت
بیوکنترلی باکتری و کنترل بیشتر بیمارگر میشود ( Su
 .)et al. 2010از مقایسة محیطهای کشت  14Aو 10A
استنباط میشود که عصارة پودر سیب ،سبب افزایش
تکثیر چشمگیر شده است و اختالف محیطها از لحاظ
جمعیت باکتری معنیدار بود .تیمارهای ( 4Aشامل
مالس چغندرقند ،اوره و عصارة سویا)( 6A ،شامل مالس
چغندرقند و اوره) و ( 11Aشامل عصارة سیبزمینی،
اوره و عصارة سویا) در یک گروه قرار گرفتند و کمترین
میزان جمعیت سویة  VUPf5را شامل شدند.

از مقایسة تیمارهای  9Aبا  10Aو  4Aبا
مشخص شد که سیبزمینی نسبت به محیطهایی که
تنها منبع کربنی آنها مالس چغندر بود ،به افزایش قابل
توجه جمعیت باکتری منجر شد و این اختالفها
معنیدار است .با وجود اینکه مالس چغندر حاوی  11تا
 53درصد ساکارز و سایر قندهای کتوز ،رافینوز،
گاالکتینول ،فروکتوز و گلوکز (به میزان بسیار ناچیز) و
نیز حاوی پروتئین (بسیار اندک) ،عناصر معدنی و
ویتامین است ،همچنین ،بهدلیل داشتن غلظت باالی
ساکارز میتواند به تنهایی زیستتودة باالیی را ایجاد
کند ،ولی چون مالس چغندر حاوی برخی ترکیبات
بازدارنده از رشد است و همچنین ،میتواند  pHمحیط را
اسیدی کند ،در نتیجه اثر آن نسبت به عصارة
سیبزمینی و گلوکز روی میزان رشد باکتری و فعالیت
ضد قارچی آن ضعیفتر بوده است ( .)Imrie 1969تأثیر
سیبزمینی در میزان رشد سلولی و فعالیت ضد قارچی
را میتوان به نوع ترکیبات موجود در سیبزمینی
(کربوهیدرات  70/3درصد ،پروتئین  7درصد ،لیپید 7
درصد ،خاکستر  7درصد از  23درصد مادة خشک
موجود در سیبزمینی) و همچنین ،انواع ویتامینها
(بهویژه گروه  Bو  ،)Cعناصر معدنی مختلف (پتاسیم،
فسفر ،منگنز ،کلسیم و سدیم) و ریزمغذیهای آن
نسبت داد (.)Roshandel et al. 2006
11A

جدول  .1ارزیابی میزان رشد باکتری تیپ وحشی در بسترهای طبیعی
آزمایش اول ()A
7

کد
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A

بستر کشت
مالس چغندرقند ،نشاسته ،عصارة پودر سیب ،سولفات آمونیوم
مالس چغندرقند ،نشاسته ،سولفات آمونیوم
مالس چغندرقند ،سولفات آمونیوم ،عصارة سویا
مالس چغندرقند ،اوره ،عصارة سویا
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة سویا
مالس چغندرقند ،اوره
مالس چغندرقند ،سولفات آمونیوم
مالس چغندرقند ،عصارة پودر سیب
مالس چغندرقند ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة سیبزمینی ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة سیبزمینی ،اوره ،عصارة سویا
عصارة سیبزمینی ،نشاسته ،سولفات آمونیوم
عصارة سیبزمینی ،نشاسته ،عصارة سیب ،سولفات آمونیوم
عصارة سیبزمینی ،عصارة پودر سیب ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ()NBY

جمعیت باکتری
(تعداد سلول باکتری در میلیلیتر)
7/8×7373 cd
7/08×7373 cd
2/7×7373 c
0/00×738 g
7/3×7373 c
2×738 g
0×733 f
5/00×733 f
7/15×7373 de
7/32×7373 c
8/00×738 g
7/07×7373 e
2/27×7373 b
0/78×7373 a
0/87×7373 a
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ادامه جدول 1
آزمایش دوم ()B
7

کد
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B
13B
14B
15B
16B
17B

جمعیت باکتری
(تعداد سلول باکتری در میلیلیتر)

بستر کشت
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة خرما ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،عصارة خاک
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،شکر ،عصارة سویا
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة خرما ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة خرما ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر،
عصارة سویا ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة خرما ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة خرما ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،عصارة خاک
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،عصارة خاک
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ()NBY

0/22×7373 cd
2/50×733 f
1/10×7373 abc
0/15×7373 cd
2/12×7373 d
2/1×7373 d
2/18×7373 de
2/00×7373 de
2/17×7373 d
73

5/30×73 a
0/5×733 f
5/30×733 f
5/50×7373 ab
0/38×7373 bcd
3/58×733 ef
0/81×7373 de
2/53×7373 de

 .7هر عدد میانگین سه تکرار است و میانگینها با استفاده از روش  LSDمقایسه شدند .اعداد ستون که حروف مشترک دارند ،با یکدیگر اختالف معنیداری در سطح
 5درصد ندارند.

در آزمایش دوم (جدول  ،)2تیمارها براساس نتایج
تجزیة واریانس دارای اختالف معنیدار در سطح 5
درصد بودند .تیمارهای ( 10Bشامل مالس چغندرقند،
عصارة سیبزمینی ،عصارة خرما ،عصارة جوانة گندم،
عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا و عصارة خاک) و 13B
(شامل مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة
سیب ،شکر ،عصارة سویا و سولفات منگنز) بهترین
محیطهای کشت از لحاظ میزان جمعیت  VUPf5در
این آزمایش بودند و این دو تیمار اختالف معنیداری
نداشتند (جدول  .)1با توجه به پیچیدهبودن محیط 10B
استفاده از محیط کشت  13Bدر مراحل بعدی آزمایشها
منطقیتر به نظر میرسد .تیمارهای ( 2Bشامل عصارة
خرما ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا و سولفات منگنز)،
( 11Bشامل مالس چغندرقند ،عصارة خرما ،عصارة پودر
سیب ،شکر ،عصارة سویا و سولفات منگنز)( 12B ،شامل
مالس چغندرقند ،عصارة خرما ،عصارة پودر سیب ،شکر،
عصارة سویا و عصارة خاک) و ( 15Bشامل مالس

چغندرقند ،عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر،
سولفات آمونیوم و عصارة خاک) در یک گروه قرار
گرفتند و کمترین میزان جمعیت باکتری را داشتند.
مقایسة محیطهای کشت  9Bو  15Bنشان داد که
عصارة سویا بهعنوان یک منبع ازتی بهتر در برابر
سولفات آمونیوم ،عمل کرد و اختالف این محیطها
معنیدار بود (جدول  .)1از آنجا که عصارة سویا حاوی
 21درصد پروتئین و  50درصد کربوهیدرات است
( )Ma et al. 1997, Daharani Aiyer 2004و تقریباً
تمام اسیدهایآمینة ضروری را دارد که در منابع از آن
بهعنوان منبع پروتئینی کامل یاد میشود ،در برابر
سولفات آمونیوم که فقط حاوی  27درصد نیتروژن به
شکل یون آمونیوم مثبت و  21درصد سولفور به شکل
آنیون سولفات است ،منبع بهتر و کاملتری محسوب
میشود .همچنین ،وجود سولفات آمونیوم در محیط
کشت میتواند سبب کاهش  pHشود .از آنجا که عصارة
خرما در تیمار  2Bنسبت به تیمار  1Bنشان داد که در
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افزایش جمعیت خیلی مؤثر نبوده است و نیز وجود
عصارة سیبزمینی با سویا در تیمار  14Aدر بین تیمارهای
آزمایش اول جدول  1نشان داد که سبب افزایش جمعیت
شده است ،بنابراین ،اینطور به نظر میرسد که تنها وجود
عصارة سیبزمینی باعث افزایش جمعیت در محیط 10B
نسبت به محیط  13Bشده است.
کوستا و همکاران اهمیت مالس چغندرقند را بهعنوان
یک محیط پایه در افزایش میزان رشد سلولی جدایة CPA-
 Pantoea agglomerans 2ثابت کردند ( Costa et al.
 .)2001از آنجا که استفاده از قندهای خالصی مانند گلوکز،
فروکتوز ،ساکارز ،الکتوز و قندهای دیگر در میکروبیولوژی
صنعتی باعث باالرفتن هزینة تمامشده برای تولید محصول
میشود ،بنابراین ،در بسیاری موارد از پسماندهای کشاورزی
و صنعتی که از این قندها غنیاند مثل مالس (منبع
کربوهیدرات ارزان) استفاده میشود ( Vazquez et al.
 .)1997, Behravan et al. 2003هرچند در آزمایش اول
جدول  1مشخص شد که مالس چغندرقند به تنهایی و
بدون منبع کربن دیگری نتوانست سبب افزایش
چشمگیری در میزان رشد شود ،در ترکیب با جوانة گندم
این دو بهتر توانستند عمل کنند.
از مقایسة محیطهای کشت  9B ،8B ،7Bو 10B
اینطور به نظر رسید که جوانة گندم تأثیر بسزایی در تولید
بیومس این باکتری دارد و اختالف تیمارها معنیدار است.
همچنین ،محیط کشت  3Bو  13Bدر مقایسه با محیط 1B
و  14Aبهترتیب تأثیر خوبی در افزایش جمعیت نشان دادند
و مشخص شد که جوانة گندم سبب افزایش بیشتری در
جمعیت ،نسبت به محیط حاوی سیبزمینی میشود و
اختالف آنها معنیدار است .جوانة گندم شامل  21تا 03
درصد پروتئین (عمدتاً آلبومین و گلوبولین) 8 ،تا  77درصد
چربی (عمدتاً غیراشباع) 75 ،تا  23درصد قند (عمدتاً
مالتوز ،ساکارز و رافینوز) و  8تا  73درصد سلولز و
همیسلولز است ()Dunford and Zhang 2003؛ در فرایند
جوانهزدن ویتامینها ،امالح و پروتئین به مقدار زیادی
افزایش مییابد ( Ahmed et al. 2010, Kumar et al.
 .)2011همچنین ،باید اشاره کرد که در شروع روند
جوانهزدن ،نشاستة موجود در دانه شکسته و به قندهای
سادة ساکاروز و بهخصوص مالتوز تبدیل میشود .پروتئینها
نیز به اسیدهایآمینه تغییر شکل میدهند که جوانة گندم

غنی از  71اسیدآمینه و بهویژه اسیدهایآمینه ضروری
لیزین ،متیونین و ترئونین هستند ( Beeson et al. 1947,
 .)Arshad et al. 2007, Kumar et al. 2011حال آنکه
سیبزمینی بیشترین مادة موجود در آن کربوهیدرات
نشاسته ( 70/3درصد از کل  23درصد مادة خشک موجود
در آن) است ( .)Roshandel et al. 2006بنابراین ،جوانة
گندم بهعنوان یک ترکیب مغذی و کامل است و در این
پژوهش باعث افزایش جمعیت باالیی در تیمارهای مذکور
شد.
تفاوت بین محیطهای کشت  3Bو  4Bدر آزمایش
دوم جدول  1در جایگزینکردن سولفات منگنز با عصارة
خاک بود که نشان داد ،سولفات منگنز در افزایش
بیومس باکتری نقش مؤثرتری دارد .در گزارشی که
صفری اصل و همکاران روی باکتری Bacillus subtilis
تهیه و اجرا کردند ،فهمیدند که وجود سولفات منگنز
تفاوت معنیداری را در افزایش جمعیت این باکتری
سبب میشود (.)Safari Asl et al. 2010
اثر محیطهای کشت روی میزان جمعیت جهشیافته
خودبهخودی P. fluorescens VUPf5-1

در این آزمایشها نیز تیمارها براساس نتایج تجزیة
واریانس دارای اختالف معنیدار در سطح  5درصد بودند.
مطابق جدول  ،5در محیط ( 1Cشامل مالس چغندرقند،
عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا
و سولفات منگنز) نسبت به محیط کشتهای دیگر
درصد جمعیت باکتریهای جهشیافته به میزان 77/1
درصد کمتر بود .درصد جهشیافتهها در محیط کشت
 15/1 ،3Cدرصد و در محیط کشت  5Cدر حدود 21/0
درصد مشاهد شد .بیشترین درصد رشد جهشیافتهها
( )07/2در محیط کشت  )NBY( 7Cوجود داشت و با
مطالعات دافی و دفاگو مطابقت داشت که در حدود 03
درصد گزارش شده بود (.)Duffy and De´fago 2000
در محیطهای کشت مایع مختلف جهشیافتههای gac
رشد خوبی دارند ،هرچند که ممکن است تراکم سلولی
آنها از تیپ وحشی کمتر باشد ،میزان جمعیت
جهشیافتهها در حد باالیی است ( Poritsanos et al.
 .)2006دافی و دفاگو نشان دادند که میزان جمعیت
جهشیافتهها با توجه به حجم محیط متغیر است .در
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طی انبوهسازی در فرایندهایی شبیه به فرمانتورهای
صنعتی ،میزان جهشیافتهها بهطور تصاعدی باال میرود
و مقادیر آنها  20 ،1و  07درصد بعد از انتقال بهترتیب
به ظرفهای  733 ،23و  533میلیلیتری بوده است
( .)Duffy and De´fago, 2000بنابراین ،پایین
نگهداشتن جمعیت جهشیافتههای خودبهخودی در
کشت نهایی از طریق بهینهسازی شرایط رشدی زادمایه
میکروبی ،میتواند به صرفهجویی در فرایند تکثیر انبوه
باکتری بیوکنترل در مقیاس وسیع کمک کند.
نتایج این آزمایش نشان داد که محیط  1Cدارای
بیشترین میزان رشد سلول باکتری تیپ وحشی است و
اختالف معنیداری با سایر تیمارها دارد (جدول .)5
همچنین ،این محیط کشت در افزایش میزان رشد
سلولهای جهشیافته ،کمترین میزان ممکن را در بین
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تیمارهای آزمایش اول شامل شد و عکس آن در مورد
سایر محیطها صادق بود .هرچند این پرگنهها ممکن
است به نظر برسد که میتواند جهشیافتة سیستم
تنظیمی دیگری نیز باشد ،با توجه به تولیدنکردن HCN
و بسیاری از متابولیتهای ثانویه دیگر و همچنین،
داشتن خصوصیات مرفولوژیکی و بیوشیمیایی خاص
خود نسبت به تیپ اصلی ( Heeb and Haas 2001,
 ،)Oliver 2000قطعیت بیشتری بر جهش در سیستم
تنظیمی  GacS/GacAمیرود (.)Lagzian et al. 2013b
اما بهطور کلی مهمترین عیب جهشیافتههای VUPf5-1
عالوه بر تولیدنکردن بسیاری از متابولیتهای ثانویه و
آنزیمها ،ناکارایی آنها در کنترل بیمارگرهای خاکزی
مانند بیماری پاخورة غالت با عامل Gaeumannomyces
 graminis var. triticiاست (.)Lagzian et al. 2013b

جدول  .5بررسی درصد رشد جهشیافتهها در محیطهای کشت
آزمایش اول ()C
کد محیط
1C

2C

3C

4C

5C
6C
7C

0

محیطهای کشت

مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا،
سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا،
سولفات روی
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم،
سولفات منگنز
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم،
سولفات روی
عصارة سیب زمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة سیب زمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات روی
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ((NBY

VUPf51

Mutant2

(درصد پرگنه)

(درصد پرگنه)

88/0a

77/1

3e

733

51/0c

15/1

3e

733

12/1b
3e
08/8d

21/0
733
07/2

VUPf51

Mutant2

(درصد پرگنه)

(درصد پرگنه)

733a
51/8c
12/1b
08/8d

15/2
21/0
07/2

آزمایش دوم ()D
کد محیط
1D
2D
3D
4D

1

محیطهای کشت

مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات روی
مالس چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة سیب ،شکر ،سولفات آمونیوم ،سولفات منگنز
عصارة سیبزمینی ،عصارة سیب ،شکر ،عصارة سویا ،سولفات منگنز
عصارة مخمر به همراه محیط آمادة آگار مغذی مایع ()NBY

 7و  .2هر عدد میانگین  0تکرار است و میانگینها با استفاده از روش  LSDمقایسه شدند .اعداد ستون که حروف مشترک دارند ،با یکدیگر اختالف معنیداری در
سطح  5درصد ندارند .0 .سولفات روی  03میلیگرم در میلیلیتر استفاده شده است .1 .سولفات روی  73میلیگرم در میلیلیتر استفاده شده است.

عدم کارایی در تولید برخی متابولیتهای ثانویه و
آنزیمها مثل فنازین ،HCN ،اگزوپروتئاز ،لیپاز و ژالتیناز
Pseudomonas
در جهشیافتههای  gacباکتری

 )Maddula et al. 2006( chlororaphis 30-84دیده شده
است .سنتزنشدن این آنزیمها میتواند موجب تغییر در
مصرف منابع ازتی و کربنی در این سویهها شودCsrA .
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( )carbon storage regulatorابتدا ،بهعنوان یک
تنظیمکنندة سنتز گلیکوژن شناخته شد ( Romeo et al.
)1993؛ اما بعد ،مشخص شد که در داخل سلول باکتری
نقشهای دیگری نیز (سیستمهای دوجزئی ،تحرک و
تشکیل بیوفیلم) دارد .خانوادة  CsrAپروتئین باندشونده با
RNAهای کوچک تنظیمی در سیستم تنظیمی
 BarA/UvrYدر میان  Eubacteriaاست .همچنین ،این
پروتئین همولوگ  RsmAدر سیستم تنظیمی
 GacS/GacAاست CsrA .یک تنظیمکنندة مهم در
متابولیسم کربن محسوب میشود (.)Romeo 1998
رونویسی ژنهای  csrAدر جهشیافتههای  gacدر باکتری
 Pseudomonas chlororaphis 30-84کاهش چشمگیری
داشته است ( .)Wang et al. 2013این کاهش رونویسی و
متعاقباً کاهش بیان ژن مذکور احتماالً میتواند سبب تغییر
منبع کربنی مورد استفاده در باکتری جهشیافته شود.
در محیطهایی که سولفات روی ( 03میلیگرم در
میلیلیتر) اضافه شد (آزمایش اول جدول  ،)5کاهش
چشمگیری در میزان جمعیت تیپ وحشی مشاهده شد
که احتماالً حاکی از ایجاد سمیت ناشی از وجود این
غلظت ماده در محیطهای کشت است ،بهطوری که،
جهشیافتهها بیشتر از تیپهای وحشی بودند و گاهی
فقط جهشیافتهها در این محیطها رشد کردند .این
موضوع را شاید بتوان با ارتباط بین سیستم
 GacS/GacAو کنترل منفی آن نسبت به بیان برخی
ژنها ( ،)Heeb and Haas 2001مثل سیگما فاکتور
توضیح داد ،بهطوری که ،غیرفعالبودن سیستم تنظیمی
 GacS/GacAباعث بیشفعالبودن سیگما فاکتور شده
است و مقاومت جهشیافتهها را نسبت به شرایط
نامساعد محیطی (سمیت ایجادشده در محیط کشت)
باال میبرد و اهمیت و الزمبودن بهینهسازی محیط
کشت برای کاهش درصد جهشیافتهها بیشتر از پیش
احساس میشود ،زیرا درصد جمعیت جهشیافتهها در
محیطهای کشت با شرایط مناسب پایین آمد.
اهمیت محیط کشت و شرایط رشدی باکتری در
میزان کارایی و تولید متابولیتها بسیار حائز اهمیت
است .وقتی تغییر در ژن پروتئین ( BarAهمولوگ
 )GacSدر یک سویه از  E. coliایجاد شود در محیط
کشتهای حاوی گلوکز( UvrY ،همولوگ )GacA

میتواند سبب رونویسی ژنهای  csrBو ( csrCهمولوگ
 rsm xو  )rsm yشود که مسیر فسفریلهشدن  UvrYاز
طریق استیل فسفات انجام میشود ( Tomenius et al.
 .)2005استیل فسفات بهعنوان یک سیگنال عمومی
برای تغذیة سیستمهای دوجزئی مختلف پیشنهاد شده
است ( .)Wolfe 2005با وجود این ،در مورد
 BarA/UvrYاستیل فسفات فقط در غیاب  BarAو با
اضافهکردن گلوکز به محیط کشت ،فسفریالسیون را
وساطت میکند .همچنین ،بررسیها نشان داده است که
 BarAبه  pHمحیط کشت بسیار وابسته است و
بیشترین میزان رونویسی از ژنهای  csrBو  csrCدر pH
 1انجام میشود (.)Mondragon et al. 2006
در آزمایش دوم مربوط به جدول  0نیز تیمارها
براساس نتایج تجزیة واریانس دارای اختالف معنیدار در
سطح  5درصد بودهاند .در این آزمایش میزان مصرف
سولفات روی  73میلیگرم بود و این میزان برای کاهش
جمعیت جهشیافتهها ،مفید واقع شد (جدول .)5
بهترین تیمار مربوط به تیمار ( 1Dشامل مالس
چغندرقند ،عصارة جوانة گندم ،عصارة پودر سیب ،شکر،
عصارة سویا و سولفات روی) است که در آن هیچگونه
پرگنة جهشیافتهای ایجاد نشد (صفر درصد) و بدترین
تیمار مربوط به تیمار  )NBY( 4Dبود .همچنین ،وجود
 Zn2+در ساختار ژنومی باکتریها و در نتیجه در حفظ
ژنتیکی آنها نیز بسیار با اهمیت تلقی شده است
بهطوری که ،در ژن  aprAکه ژن اصلی و مسئول سنتز
پروتئاز خارج سلولی در  P. fluorescens CHA0است با
ژن تولید پروتئاز آلکالین در  P. aeruginosaتا 02
درصد شباهت دارند و شامل یک موتیف اختصاصی برای
باندشدن با  Ca2+و  Zn2+هستند (.)Duong et al. 1992
همچنین ،دافی و دفاگو گزارشهایی در مورد نقش
برخی عناصر مثل روی ،مس ،کبالت و همچنین ،محیط
کشتهای رقیق ( )3/7xبرای کاهش درصد جهش در
عوامل بیوکنترل باکتریایی بیان کردهاند ( Duffy and
.)De´fago 2000
نتیجهگیری کلی

نتایج نشان داد محیط کشتهایی که میتوانند باعث
افزایش جمعیت تیپ وحشی شوند ،لزوماً به افزایش
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 در فرایند تولید انبوهgac کاهش جمعیت جهشیافتههای
 بهطور کلی با توجه به ناکارآمدبودن.نیز قابل توصیه باشد
 در کنترل بیمارگری مثلVUPf5-1 جهشیافتههای
 پایین نگهداشتن جمعیت آن در کشت نهایی،پاخورة غالت
،از طریق بهینهسازی شرایط رشدی زادمایة میکروبی
میتواند به صرفهجویی در فرایند تکثیر انبوه باکتری
 استفاده از،بیوکنترل در مقیاس وسیع کمک کند
محیطهای کشت کربن و ازت ارزان و آلی میتواند نیل به
.این هدف را ممکن سازد

 تغییر رفتار تغذیهای.جمعیت جهشیافتهها منجر نمیشوند
در سویهها در این پژوهش بهطور بسیار جالبی خودنمایی
 هرچند این پرگنهها ممکن است که جهشیافتة.کرد
 اما بهدلیل،سیستم تنظیمی دیگری به نظر برسد
تولیدنکردن سیانید هیدروژن نسبت به تیپ اصلی قطعیت
GacS/GacA بیشتری بر جهش در سیستم تنظیمی
 با توجه به شباهت رفتاری جهشیافتههای.میرود
 به جهشیافتههای سیستمVUPf5-1 خودبهخودی
 این پژوهش شاید بتواند برایGacS/GacA تنظیمی
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