کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
)87-99( 1398 پاییز و زمستان،2  شمارۀ،8 دورۀ
DOI: 10.22059/jbioc.2019.263742.239

 شیره بلوط ایرانی در کنترلزیستی بیمارگرهای گیاهیEnterococcus faecium بررسی اثر سویههای باکتری
3

 مصطفی درویشنیا،*2 فرهاد نظریان فیروزآبادی،1ندا کالنتری
 ایران، خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی.1
 ایران، خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصالح نباتات، استاد بیوتکنولوژی.2
 ایران، خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشیار بیماریشناسی گیاهی.3
)1398/04/12 : تاریخ پذیرش-1397/08/24 :(تاریخ دریافت

چکیده
 استفاده از. گیاهان را آلوده میکنند و سبب بروز بیماریهای مهم و ایجاد خسارتهای اقتصادی میشوند،قارچهای و باکتریهای بیمارگر
 برای کنترل انواع مختلف بیمارگرها گیاهی و انسانی مورد توجه،باکتریهای مفید اسید الکتیک به دلیل تولید و ترشح ترکیبات ضدمیکروبی
Enterococcus faecium  بررسی اثرات ضد قارچی و باکتریایی مواد مترشحه از باکتریهای، هدف از این مطالعه.قرار گرفتهاند
 وFusarium oxysporum  علیه قارچهای، جداسازی شده از شیره درخت بلوط ایرانیKx185054  وKx185055 سویههای
Pseudomonas syringae  وCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens  و باکتریهایAlternaria solani
 به محیط کشت قارچها و باکتریهای بیمارگر اضافه شد و،Kx185054  وKx185055  مواد مترشحه از باکتریهای. بودpv. tomato
 نتایج این بخش از مطالعه نشان داد که هر دو سویه.هاله عدم رشد غلظتهای مختلف مواد مترشحه باکتریها مورد بررسی قرار گرفت
 تصاویر میکروسکوپ الکترونی ریسه و. دارای خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی معنیداری بودندEnterococcus faecium باکتری
 سبب تخریب ریسه وEnterococcus faecium اسپور قارچها و همچنین سلولهای باکتریایی نشان داد که مواد مترشحه باکتریهای
 به طورکلی نتایج این مطالعه توانایی این دو سویه باکتری را در.تغییر شکل اسپور قارچها و همچنین تخریب سلولهای باکتریایی میگردند
.کنترل زیستی بیمارگرهای قارچی و باکتریایی نشان داد
. میکروسکوپ الکترونی، کنترل زیستی، ضد میکروبی، باکتری اسید الکتیک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Pathogenic fungi and bacteria infect plants and inflict important diseases leading to major economic losses.
The use of beneficial Lactic Acid Bacteria (LAB) in controlling different type of human and plant pathogens,
has drawn worldwide attention. The aim of this study was to assess the antifungal activity of secreted
substances from two newly isolated strains of Enterococcus faecium (Kx185054 and Kx185055) from
Persian oak tree sap in controlling Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi and Curtobacterium
flaccumfaciens pv. flaccumfaciens and Pseudomonas syringae pv. tomato bacteria. Secreted substances from
Enterococcus faecium strains were added to the fungi and bacteria culture media at different concentrations
and the inhibition zone was recorded in three replicates. Results of this experiments together with that of
scanning electron microscopy imaging revealed that secreted substances had a significant antimicrobial
activity. Fungal mycelia/spores and bacterial cells became deformed, shrunken, and distorted following
treatment with secreted substances from Enterococcus faecium strains, suggesting that Enterococcus faecium
secretes antimicrobial chemicals/peptides preventing fungal strictures from germination, growth and
penetration. The results of this study may help in elucidating the potentials of newly isolated Enterococcus
faecium strains from oak tree and identifying the genes coding for antifungal peptides.
Keywords: Antimicrobial, Biological Control, Electron Microscopy, Lactic Acid Bacteria.
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مقاوم بمه شمرایط اسمییی ،در محمیطهمای متنمو ،

مقدمه
میکروارگانیسممم هممممای درونرسممم
متعممیدی بمما گیاهممان زنممیگی مممیکننممی کممه نقمم
مهمممممی در اایممممیاری اکوسیسممممت از راه کنتممممر
زیسممتی بیمارگرهممای گیمماهی دارنممی ( Abdallah et
)(Endophyte

al. 2016, Herrera et al. 2016, Terhonen et
 .)al. 2018موجممممودات درونرسمممم از جملممممه

باکتریها ،بمرای کممب بمه مینبمان گیماهی مود بمه
روشهممای ملتل ممی ماننممی؛ ( )1مص مرف سممری مممواد
غمممم ایی در دسممممتر بیمارگرهمممما )2( ،تولیممممی
متابولی م هممای ثانویممه م یممیی مانن می فیتوهورمممون-
هممای گیمماهی )3( ،تولیممی مممواد گنتاگونیسممتی کارگمممی
و ( )4تحریممب سیسممت ایمنممی گیمماه مینبممان بمما
بیمارگرهممای گیمماهی بیمممارینا مقابلممه مممیکننممی
( .)Terhonen et al. 2018بمماکتریهمما و رممار هممای
از جملممه دو گممروه از درونرس م هممای مه م گیاهممان
محسممممو مممممیشممممونی ( Rosenblueth and
 )Martínez-Romero 2006کممه نممه تنهمما گنهمما را از
بممین نمممیبرنممی ،بلکممه زمینممه تکثیممر گنهمما را بمما در
ا تیمممار رمممرار دادن ممممواد زر فمممراه ممممیگورنمممی
( .)Zgadzaj et al. 2015اگرچمممه تنهممما تعمممیاد
محممیودی از میکروارگانیسمم همما رادرنممی بممه صممورت
درونرسم م زنمممیگی کننمممی ( Bulgarelli et al.
 ،)2013, Sessitsch et al. 2012اممما بمماکتریهممای
اسممیی کتیممب را بایممی از مهمتممرین بمماکتریهممای
درونرسمم گیاهممان بممه شمممار گورد کممه تقریبمما بمما
تمممار گیاهممان زنممیگی مممیکننممی ( Reiter et al.
 .)2002بمممم ماکتریهممممممای اسمممم میی کتیممممممب
میکروارگانیسمم هممایی گممرر مثبمم  ،تلمم مرغممی
شکل ،غیرهاگزا ،بمیهموازی ا تیماری بما احتیاجمات
غم م ایی ایچیمممیهای هسمممتنی ( Devriese et al.
 )1995, Gomes et al. 2008کمممه در صمممنع ،
کشمماورزی و صممنای دارویممی و انشممکی بسممیار حمما ن
اهمیم مممیباشممنی .ایممن بمماکتریهمما بممه جممن هممای
ملتلممممممممم م ،Enterococcus ،Bifidobacterium
،Leuconostoc
،Lactococcus ،Lactobacillus
 Pediococcusو Streptococcusتعلممممممق دارنممممممی.
بمماکتریهممای اسممیی کتیب بممه دلیممل توانممایی ب ما ی

در محصمممو ت و شمممرایط ملتل مممی گسمممترش
یافتممهان می .ایممن بمماکتریهمما بمما تولیممی مممواد میکممرو
کشممی ماننممی  ،H2O2ترکیبممات فنممولی ،اسممییهای
گلمممی و اسمممییهای چمممر از مممود اصمممی ضمممی
میکروبمممی نشمممان ممممیدهنمممی ( Gajbhiye and
 .)Kapadnis 2016همچنممین ایممن بمماکتریهمما رممادر
بممممه تولیممممی باکتریوسممممینهممممای )(Bacteriocin

ا تصاصمممی هسمممتنی .باکتریوسمممینهممما ،ادتیمممیهای
کوچکی هستنی کمه بما فعالیم ضمی میکروبمی و ضمی
رارچی ود رادرنمی بسمیاری از اماتوننهمای بیمماری
زا را نممابود کننممی .ایممن ادتیممیهمما عمممیتاً توسممط
Enterococcus
، Enterococcus
faecium
 faecalisو  Enterococcus mundtiiتولیمممی و بمممه
بیرون از غشاء بماکتری ترشمم ممیشمونی ( Zacharof
 .)and Lovitt 2012ادتیمممیهای ضم میمیکروبی بممما
غشممماء سیتواالسممممی رمممار هممما و بممماکتریهمممای
بیماریزا درگیمر شمیه و سمبب ایجماد منافم همیای
کننمممیه یمممونهممما در غشممماء و افمممنای میمممنان
ن وذامم یری غشمماء سمملو هممیف و در نهایمم مممرگ
سمملو هممیف مممیشممونی (.)Nguyen et al. 2011
بررسممیهممای متعممید نشممان مممیدهنممی کممه مممواد
مترشممحه از بمماکتریهممای اسممیی کتیب بممه ویمم ه
جممن  Enterococcusرادرنممی از رشممی رممار همما و

باکتریهای بیمارگر گیاهی جلوگیری کننی.
روشهممای گونمماگونی بممرای کنتممر بیمارگرهممای
گیمماهی وجممود دارد کممه از ایممن میممان مممیتمموان بممه
بهنممم ادی ،تنممماو زراعمممی ،اسمممت اده از سممممور
شممممیمیایی و کنتممممر زیسممممتی بمممما اسممممت اده از
میکروارگانیسم همای متعمید اشماره کمرد ( Hell and
 .)Mutegi 2011اسمممت اده از سممممور شمممیمیایی و
کش اررمار مقماور دو راهکمار اصملی مبمارزه بما ایمن
عوامل بیماریزا هسمتنی .بما توجمه بمه گنکمه اسمت اده
بمی

از حممی از مممواد شمیمیایی در کشمماورزی ،سممبب

گلمممودگی محمممیط زیسمم ممممیگمممردد و همچنمممین
بیمارگرهای گیماهی نیمن بمه سمرع نسمب بمه گفم
کمممم همممممای شمممممیمیایی مقاوممممم حاصمممممل
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مممیکننممی) ،(Paulitz and Bélanger 2001لمم ا بممه
نظممر م میرس می کممه اسممت اده از کنتممر زیسممتی و بممه
نمم ادی مولکممولی از طریممق تولیممی اررممار مقمماور بممه
بیمممماری ،روشهمممای جمممایننین مناسمممبی بمممرای
جلمموگیری از مصممرف سمممور شممیمیایی باش منی .بممرای
مثممما  ،تممماکنون تممماثیر بممماکتریهمممای Bacillus
 ،subtilisگونمممههمممای جمممن همممای ،Pseudomonas
،Serratia
،Lysobacter
،Burkholderia
و
 Curtobacterium ،PantoeaوSphingomonas
همچنمممین رمممار  Trichoderma virideو ملممممر
 Pichia guilliermondiiبمممرای کنتمممر زیسمممتی
رممممار هممممای  Alternaria solaniو Fusarium
 oxysporumمممورد بررسمممی رممرار گرفتمممه و اثمممرات
ضیمیکروبی انهما بمه اثبمات رسمییه اسم ( Babu et
al. 2000, Franco et al. 2011, Gajbhiye and
Kapadnis 2016, Hamed 2011, Zhao et al.
 .)2008گمممنارشهمممای از اصمممی ضمممی رمممارچی

بمماکتری  Enterococcus faeciumجیاسممازی شممیه
از گنممیر ( ،)Djaaboub et al. 2018در مم ممموز
( ،)Sekhar and Thomas 2015اننممور ( Piccolo
 )et al. 2016و  ...در دس م اس م ک مه نشممان مممی-
دهنمممی بممماکتریهمممای اسمممیی کتیمممب از جملمممه
کانییمیاهای ارزشممنیی بمرای کنتمر زیسمتی گفممات
و بیمممماریهممما هسمممتنی .دو جمممن از رمممار همممای
بیمممممارگر گیمممماهی یعنممممی  Alternaria solaniو
 Fusarium oxysporumبممه ترتیممب باعممث ایجمماد
بیمممماری لکمممهمممموجی و ا مردگمممی در گیاهمممان
متعمممیدی ماننمممی گوجمممه فرننممی ،سمممیب زمینممی،
بقممو ت ،ممانواده گنممیمیان ،میلممب ،بسممیاری از
سممبنیجات و سممایر گیاهممان در تمممار مراحممل رشممی
مممیشممونی .میممنان سممارت وارده بممه محصممو ت
کشمماورزی توسممط ایممن دو رممار بس میار زیمماد اس م .
اگرچه بر می از اررمار و واریتمههمای گیاهمان زراعمی
به این رار هما مقاومم نسمبی نشمان ممیدهنمی ،امما
تنممو گونممههممای رممارچی و نمموترکیبیهممای ننتیکممی
سممبب شکسممته شممین مقاوممم در مینبممانهممای
گیاهی ممی شمود .گوجمه فرننمی و لوبیما دو محصمو
زراعمی هسممتنی کممه نق م عمممیهای در صممنع مممواد
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غ ایی ای ا ممیکننمی ،بما ایمن حما  ،ایمن محصمو ت
سممارات زیممادی در ح مین مراحممل ملتل م کاش م ،
انبممارداری تمما عرضممه بممه بممازار متحمممل مممیشممونی
( .)Solomon 2006گیممماه گوجمممه فرننمممی توسمممط
انمموا متعممیدی از بیممماریهممای گیمماهی از جملممه
بیممماری ممالندگی گوجممه فرننممی مواجهممه مممیشممود
کممممه توسممممط بمممماکتری (Pseudomonas )Pst
 syringae pv.tomatoایجماد ممیشمود .بما توجمه بمه
بم رزاد بمودن ایمن بیمماری ،احتمما ً در اکثمر نقماط
جهممممان اراکنممممیه اسمممم  .بمممماکتری گممممرر
Curtobacterium flaccumfaciens pv.
مثبممم
) flaccumfaciens (Cffا مردگممی باکتریممای لوبیمما
را به وجود میگورد ایمن بیمماری باعمث بمروز مشمکل
جیی برای تولیی محصو لوبیا میشود.
از انجایی کمه در مطالعمه ربلمی نشمان دادیم کمه
بممماکتریهمممای اسمممیی کتیمممب Enterococcus
 Kx185055 ،faeciumو  Kx185054غیممممممممممممممر
بیمممارینا هسممتنی و بممه مموبی مممیتواننممی ب مه عنمموان
درونرسمم در بافمم هممای گیمماهی زنممیگی کننممی
( ،)Mousavi et al. 2017لم ا بمه نظمر ممیرسمیی کمه
بتواننممی بممه عنمموان یممب منیمم بمما ترشممم مممواد
میکمممروبک از گیاهمممان در مقابمممل بیمارگرهمممای
گیمماهی دفمما نماینممی .لمم ا هممیف از ایممن مطالعممه
بررسی اصی کنتمر زیسمتی چنمین بماکتریهمای
اسمممیی کتیکمممی علیمممه تعمممیادی از بیمارگرهمممای
گیاهی بود.
مواد و روشها
کشت باکتریها و قارچها
در این مطالعه ،از محیط کش های
) )De Man j 1960( Rogosa and Sharpeو دکستروز
سیب زمینی گگار به ترتیب برای کش باکتریهای و
رار ها است اده شی .این رار ها و باکتریها از گروه
گیاهدنشکی دانشکیه کشاورزی دانشناه لرستان
دریاف شینی .برای تهیه محیط کش دکستروز سیب
زمینی گگار ،ابتیا یب سیب زمینی به انیازهی 200
گرر اوس کنی شی و سد در  200میلیلیتر گ به
MRS (de Man,
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میت  20دریقه جوشانیه و سد گ سیب زمینی از
یب صافی عبور داده شی .در نهای حج گ سیب
زمینی به  500میلیلیتر رسانیه شی .در مرحله بعی ،به
ازای هر  500میلیلیتر گ سیب زمینی ،مقیار 10
گرر گگار به همراه  10گرر ساکارز به محلو اضافه
گردیی و محلو به میت  20دریقه اتوکالو شی.

اتری دی به عنوان تکرار ،ا از گ ش یب ه ته
کش در دمای  26±2˚Cبا است اده از کولی  ،در
چنی جه انیازه گیری و میاننین گنها محاسبه و
ثب گردیی ( .)Deans and Svoboda 1990تیمار
شاهی دارای تمار شرایط برای گزمای بود بجن اینکه
به جای اضافه کردن مواد مترشحه از باکتریها ،مقیار
یب میلیلیتر گ استریل به محیط کش اضافه
گردیی.

در این گزمای از دو سویهی باکتری
 faeciumبه اسامی  Kx185055و  Kx185054است اده
بلوط ایرانی جیاسازی
گردیی که ربالً از شیره در
شیه بودنی ( .)Mousavi et al. 2017ابتیا سویههای
Kx185055و  Kx185054به میت  48ساع در
دمای  37˚Cکش شینی .سد کش باکتری به
میت  30دریقه با  4000rpmدر دمای 4˚C
سانتری یون گردیی .مای رونشین از کش باکتریها
جیاسازی شی و یکبار دینر برای ح ف باکتریها و
ذرات دینر ،عمل سانتری یون با  14000 rpmبه میت
 10دریقه انجار شی .سرانجار ،جه تللیص مای
رونشین باکتری ،مای رونشین بعی از سانتری یون ،از
فیلتر ملصوص  0/1µmعبور داده شی تا در نهای
مواد مترشحه الص برای بررسی اثرات ضیمیکروبی
به دس گیی.

بررسی فعالیت ضدمیرروبی سویههای باکتری

کشت و جداسازی مواد مترشحه از باکتری
Enterococcus faecium
Enterococcus

 Enterococcus faeciumباکتریهای بیمارگر
به دیسبهای کاغ ی استریل به رطر  6میلیمتر
مینان 100میکرولیتر با غلظ  1000میلیمو از
مای رونشین باکتریهای Enterococcus faecium
اضافه شی و در دمای  37°Cبه میت  24ساع ررار
داده شینی تا کامالٌ شب شونی .در این روش از
سوسدانسیون باکتریهای بیمارینای کش داده شیه
در محیط نوترین براث ( 0/5مب فارلنی) با سوگپ
استریل روی محیط مولر هینتون گگار است اده شی،
سد دیسبهای گغشته به محلو رونشین باکتریها
با فاصله معین از یکیینر و از لبه الی روی سطم
محیط مولر هینتون گگار ررار داده شینی .در مرحله
بعی ،الی ها به میت  24ساع در  35±2˚Cانکوبه
شینی .سد  ،رطر هاله عیر رشی باکتری بیمارگر
گیاهی در سه تکرار انیازهگیری شینی.

بررسی فعالیتت ضتدمیرروبی ستویههتای بتاکتری
 Enterococcus faeciumعلیتتته قتتتارچهتتتای

بررسی تاثیر مواد مترشحه برروی قارچها و

بیمارگر

باکتریهای بیمارگر با میرروسروپ الرترونی

در این گزمای  ،از روش ا تالط با محیط کش جه
ارزیابی اثر ضیرارچی است اده شی .ابتیا غلظ های ،0
 1000 ،500و  2000میلیمو از مواد مترشحه از
باکتریها در حج  10میلیلیتر از محیط کش
دکستروز سیب زمینی گگار تهیه و در اتری دی ها
ریلته شی .سد االگ رار ها از کش یب ه تهای
گنها تهیه و روی محیطهای کش با غلظ های
مت اوت ذکر شیه از مواد مترشحه از باکتریها ررار
گرف  .سد رطر میسلیور رار ها ا از گنکه سطم
محیط کش در اتری شاهی اشغا شی ،در حیارل سه

عک برداری
برای گمادهسازی نمونه جه
میکروسکوپ الکترونی از روش موسوی و همکاران
است اده شی ( .)Mousavi et al. 2017به صورت
الصه ،ابتیا رار های مورد مطالعه در محیط
دکستروز سیب زمینی گگار به میت  4روز کش داده
شینی.
سد از مواد مترشحه الص شیه از باکتریها به
مینان 100میکرولیتر با غلظ  1000میلیمو بر
روی االگ رارچی ( )1 cm2تنریق شی و سد به
میت  24ساع در انکوباتور با دمای  25 ˚Cررار داده
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شی .برای تیمار شاهی از بافر فس ات به جای مواد
مترشحه از باکتریها است اده شی .در مرحله بعی،
االگ رارچی به میت  24ساع در فرین ‒ 80˚C
ررار داده شی .سد عصارههای منجمی شیه به میت
چنی ساع در دستناه فریندرایر ررار داده شینی تا
کامالً فیک شونی .از عصارههای فیک شیه جه
میکروسکوای است اده شی .در مورد
تهیه عک
باکتریها ،ابتیا باکتریها در  4000 rpmبه میت 10
دریقه سانتری ون شینی و مای رونشین گن دور ریلته
شی .سد رسو ته نشین شیه در  5میلیلیتر گ
مقطر استریل حل شی و بار دینر در 4000 rpm
مجیدا سانتری ون شینی تا بقایای محیط کش ح ف
شود.
به رسو باکتری مقیار  50میکرولیتر از محلو
گلوتارگلیهیی و بافر فس ات اضافه شی .لولههای
گزمای به میت  2ساع در دمای اتاق سد به
میت یب شب در دمای  4 °Cننهیاری شینی .سد
این محلو مجیدا در  5000rpmبه میت  5دریقه
سانتری ون و مای رونشین دور ریلته شی و شستشو
رسو باریمانیه با است اده از اتانو  50و  70درصی و
ننهیاری هر کیار به میت یب ساع و نی در دمای
 -20 °Cو اتانو  95 ،85و  100درصی و ننهیاری
هر کیار به میت یب ساع در دمای  4 ° Cانجار
شی .ا از گ رین مرحله شستشو رسو باکتری به
میت  2-3ساع در دمای  37 ° Cررار داده شی تا
کامالً شب شود .در مرحله بعی ،رار ها و باکتریهای
تثبی شیه با است اده از دستناه Desk sputter
 coater-DSR1با نانو سا تارهای طال اوش داده
شینی .در نهای با است اده از میکروسکوپ الکترونی
می  FE SEM/Mira3 Lmuو  HV=20KVعک -
برداری از سطم رار ها و باکتریها با بنرگنماییهای
ملتل انجار شی.
آنالیزهای آماری
گنالین گماری تیمارهای مربوط به گزمای های رارچی
در یب گزمای فاکتوریل در رالب طرح کامال تصادفی
با  3تکرار با است اده از نرر افنار  MSTATCو9.1

 SASانجار شی .در صورت وجود ا تالف معنیدار بین
تیمارها از روش گزمون چنی دامنهای دانکن در سطوح
معنیدار مربوط برای مقایسه میاننین تیمارها است اده
شی.
نتایج و بحث
نتایج تتاثیر دو ستویه بتاکتری Enterococcus

 faeciumروی قارچهای بیمارگر
باکتریهای اسیی کتیب با تولیی ترکیبات شیمیایی و
ادتییهای ضی میکروبی از رشی و نمو سایر
میکروارگانیس ها به وی ه ریسه و اسدور رار های
بیمارگر گیاهی جلوگیری میکننی (Gajbhiye and
) .Kapadnis 2016به عنوان مثا  ،باکتریهای اسیی
Fusarium
کتیب لبنیات رادرنی مان رشی رار
 ،)Hamed et al. 2011( oxysporumگونههای ملتل
 )Husain et al. 2017( Fusariumو Fusarium
 )Kharazian et al. 2017( verticilliumبشونی .نتایج
تجنیه واریان دادههای رطر هاله بازدارنیه از رشی
رار ها در مطالعه حاضر نشان داد که مواد مترشحه از
دو سویه جییی  Enterococcus faeciumتاثیر مت اوت
و معنیداری ) (P<0.01در بازدارنیگی از رشی دو رار
 Fusarium oxysporumو  Alternaria solaniداشتنی
(جیو .)1
همچنین اثر غلظ های ملتل مواد مترشحه دو
سویه باکتری بر رطر هاله بازدارنیه از رشی رار ها
معنیداری بود ) .(P<0.01این موضو نشان داد که دو
سویه از نظر اتانسیل تولیی مواد ضی رارچی با ه
مت اوت هستنی و از زمینه ننتیکی مت اوتی بر وردار
میباشنی .در تا یی این موضو  ،موسوی و همکاران
( )Mousavi et al. 2017نشان دادنی که سویه
 Kx185054دارای توانایی تولیی گاز  CO2از گلوکن و
سویه  Kx185055فاری این توانایی اس  .این موضو
نشان میدهی که احتما این دو سویه از بسیاری از
جنبههای دینر ماننی توانایی تولیی ترکیبات
ضیمیکروبی نین با ه ت اوت داشته باشنی .با این حا ،
زر اس برای اثبات این موضو گزمای های بیشتری
صورت بنیرد.
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 بر مینانEnterococcus faecium  تجنیه واریان اثر غلظ های ملتل مواد مترشحه از دو سویه باکتری.1 جیو
Fusarium oxysporum  وAlternaria solani بازدارنیگی از رشی دو رار
different concentration of secreted substances from two strains of Table 1. Analysis of variance of
Enterococcus faecium on inhibition of Alternaria solani and Fusarium oxysporum fungi growth
Source of variations

df

Alternaria solani

Fusarium oxysporum

CSS
TF
CSS×TF
Error
CV(%)

3
1
3
16

62.5**
527.06**
45.18**
0.58
8.49

81.12**
374.69**
62.38
0.5
8.46

CSS: Concentration of Secreted Substances; TF: Type of Fungus; ** Significant at P<0.01

نشان دهنیه حساسی بیشتر رار
 بهAlternaria solani  نسب به رارoxysporum
 اگرچه دلیل.سویههای باکتری مورد مطالعه میباشی
- اما گنارش، وارعی این موضو چنیان مشلص نیس
 درFusarium های از حساسی بیشتر گونههای
De (  وجود داردAlternaria مقایسه با گونههای جن
.)Rodríguez et al. 2007
Fusarium

سویه

مقایسه میاننین اثر غلظ های ملتل
Fusarium
 بر رار هایKx185055 باکتری
 نشان داد که رطرAlternaria solani  وoxysporum
Fusarium oxysporum هاله بازدارنیه از رشی رار
.)1  کمتر بود (شکلAlternaria solani نسب به
همچنین اثر غلظ های سویه دینر باکتری
 این نتایج.) رونی مشابهی را نشان دادKx185054(

 بر رشیKx185055  وKx185055  اثر ضی رارچی غلظ های ملتل مواد ضی رارچی مربوط به سویههای باکتری.1 شکل
Alternaria solani  وFusarium oxysporum رار های
Figure 1. The antifungal effect of secreted substances of Kx185055 and Kx185055 strains on the growth
of Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi
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مطالعممات نشممان مممیدهنممی کممه سممویههممای
بمممماکتری جممممن  Strepomycesاز رشممممی رممممار
 Fusarium oxysporumممانعمممم مممممیکننممممی
(.)Mouloud et al. 2017, Yu et al. 2017
باکتریهای این جن بما تولیمی ممواد گنتمیبیموتیکی
و ترکیبات فرار رادرنمی از رشمی میسمیلیور رمار همای
بیمممارگر جلمموگیری کننممی .توانممایی بمماکتری اسممیی
کتیممب در ممانعمم از رشممی بمماکتریهممای گممرر
من ممی وگممرر مثبمم بممه ممموبی شممنا ته شمممیه
اسمم ) .(Gajbhiye and Kapadnis 2016ایمممن
ممانع م احتممما ً بممه مماطر تولیممی اسممییهممای گل می
ماننمممی؛ اسمممیی اسمممتیب ،اروکسمممیی هیمممیرونن و
باکتریوسمینهما ،سوبسمتراهای باکتریوسمین شمکل و
بیوسمورفکتان در بماکتریهما ممیباشمی (Herrera et
) .al. 2016در یممب تحقیممق مشمملص گردیممی کممه

هماننممی نتممایج ایممن مطالعممه ،بمماکتریهممای اسممیی
کتیب بما بماز دارنمیگی  72درصمیی از رشمی رمار
 Fusarium oxysporumجلمممموگیری کردنممممی .در
Fusarium
شمممممرایط گزمایشمممممناهی ،رمممممار
 oxysporumدر طمممی جوانمممه زنمممی بممم ر توسمممط
بمماکتریهممای اسممیی کتیممب مهممار ش می ( Dhamale
 .)2015بممه نظممر مممیرسممی کممه سممویههممای مممورد
بررسی با تولیمی ترکیبمات ادتیمیی و شمیمیایی ممان
رش می رممار هممای بیمممارگر بشممونی .بممه عنمموان مثمما ،
باکتریهای اسیی کتیمب بما توانمایی لیدمولیتیکی و
اروتئممولیتیکی ممود و تولیممی اسممیی کتیممب علیممه
بماکتریهما و رمار هما ،ممان از فعالیم بیمماریزایمی
گنهممما ممممیشمممونی (Rattanachaikunsopon and
).Phumkhachorn 2010

شکل  .2تصاویر میکروسکوپ الکترونی تیمار رار های  Fusarium oxysporumو  Alternaria solaniبا مواد مترشحه از دو سویه
باکتری  Enterococcus faeciumجیاسازی شیه از شیره بلوط به همراه شاهیهای مربوطه a .و  dشاهیهای Fusarium
 oxysporumو  Alternaria solaniتیمار شیه با بافر فس ات b .و  eبه ترتیب تیمار  Fusarium oxysporumو  Alternaria solaniبا
مواد مترشحه از باکتری c .Kx185054و  fبه ترتیب تیمار  Fusarium oxysporumو  Alternaria solaniبا مواد مترشحه
باکتری.Kx185055
Figure 2. Scanning electron microscopy images of Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi
treated with secreted substances from two strains of Enterococcus faecium isolated from oak tree sap and
their corresponding controls. a and d, Fusarium oxysporum and Alternaria solani controls treated with
phosphate buffer. b and e, Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi treated with secreted
substances from Kx185054 strain, respectively. c and f, Fusarium oxysporum and Alternaria solani fungi
treated with secreted substances from Kx185055 strain, respectively.
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تصاویر میکروسکوپ الکترونی ریسه رار
 Fusarium oxysporumو ریسه و اسدور رار
 Alternaria solaniنشان داد که مواد مترشحه از هر
دو سویه باکتری  Enterococcus faeciumتاثیرات
مهمی روی شکل ریسهها و اسدورها به جای میگ ارنی
(شکل .)2اگر چه در مواد مترشحه از باکتریها ا از
سانتری یون و گ رانین از صافی  0/1 µmمواد و
ترکیبات شیمیایی متعیدی وجود دارنی ،اما به نظر
میرسی که تلریب ،رطعه رطعه شین و در مجمو
تغییر شکل ریسه و اسدور رار های بیمارگر ناشی از
ترشم ادتییهای ضی رارچی باشی ( Wang et al.
 .)2018در تا یی این موضو  ،تیمار رار Fusarium
 moniliformeبا بر ی از ادتییهای ضی میکروبی،
نتایج مشابهی را در تصاویر میکروسکوپ الکترونی
نشان داد (.)Han et al. 2017
نتایج تاثیر دو سویه باکتری
faecium

روی

دو

Enterococcus

باکتری

بیمارگر

Curtobacterium
flaccumfaciens
pv.
 flaccumfaciensو Pseudomonas syringae pv.
tomato

هر

فعالی ضی میکروبی مای رونشین حاصل از کش
دو سویهی باکتریهای اسیی کتیب Enterococcus
 faeciumعلیه باکتریهای بیمارگر با هر دو روش
دیسب و چاهب مورد بررسی ررار گرف  .نتایج این
مطالعه نشان داد که هر دو سویه باکتری
 Enterococcus faeciumهماننی تاثیر بر روی رار -
های بیمارگر ،مان رشی باکتریهای بیمارگر
 Pseudomonas syringae pv. tomatoو
pv.

flaccumfaciens

Curtobacterium

 flaccumfaciensشینی .هالههای تشکیل شیه توسط
این باکتریها که بیاننر توانایی مهارکننیگی گنهاس ،
از  8تا  11میلیمتر متغیر بود .باکتری KX185055
توانایی بیشتر و معنیداری ( )P≤0.01در مهار
باکتریهای بیمارگر نشان داد به طوری که هالهای به
رطر  11میلیمتر بر روی باکتری Pseudomonas
 syringae pv. tomatoو هالهای به رطر  9میلیمتر بر
روی باکتری Curtobacterium flaccumfaciens pv.

 flaccumfaciensتشکیل شی .این درحالی بود که
باکتری  KX185054هالهای به رطر  9میلیمتر بر
روی باکتری  Pseudomonas syringae pv. tomatoو
هالهای به رطر  8میلیمتر بر روی باکتری
pv.

flaccumfaciens

Curtobacterium

 flaccumfaciensتشکیل دادنی که از این نظر بین دو
باکتری ت اوت معنیداری ( )P≥0.05وجود نیاش .
بطور کلی ،نتایج مشاهیات میکروسکوپ الکترونی تأثیر
مای رونشین هر دو باکتری روی باکتریهای بیمارگر
نشان داد که جمعی باکتریها در غلظ های مورد
مطالعه به شیت کاه اییا کردهانی .همانطور که در
شکل  3مشاهیه میشود ،عال می چون به
چسبییگی باکتریها در اثر لین شین دیواره باکتریها،
کوچکتر شین و غیر عادی شین شکل باکتریها رخ
داد .تأثیر مای رونشین باکتریها به صورتی بود که
شکل باکتری از حال عادی (میلهای شکل) ارج شی
و به شکلهای بیضوی ،گرد و نامنظ تغییر شکل اییا
کردنی .همچنین دیواره باکتری چروکییه و االسییه
شیه بود .حال های دینری ه در بین باکتریهای
تیمار شیه با مای رونشین مثل ح ظ شکل کلی
باکتری ،ولی چروکییگی و االسییگی دیواره در اشکا
مشهود بود .این تغییرات در صورت است اده از مای
رونشین سویهی  KX185055محسو تر بود ،به
نحوی که سلولهای باکتری کامال تلریب و االسییه
شینی و شکل میلهای باکتریها و دیواره گنها از بین
رفتنی .در صورت است اده از مای رونشین سویهی
 KX185054شکل باکتری تا حیودی ح ظ شیه بود و
بیشتر تغییرات بر روی دیواره سلولی باکتری مشاهیه
گردیی (شکل .)3در سا های ا یر توجه محققان به
توانایی باکتریهای  Enterococcusبه اطر تولیی
باکتریوسینها ،طی گستردهی فعالی مهارکننیگی
رشی ،وی گیهای فینیکوشیمیایی باکتریوسینها و
کاربرد گنها در انشکی و مواد غ ایی معطوف شیه
اس ) .(Strompfová et al. 2008به عنوان مثا ،
عرضه محصو ت حاوی باکتریهای اسیی کتیب به
بازار این امکان را به مصرفکننیگان داده اس تا راه
جیییی برای بهرهمنیی از اثرات م یی این باکتریها
بیابنی ( .)Prasad et al. 1998در این ا وه مشلص
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شی که هر دو سویهی باکتریهای اسیی کتیب
 Enterococcus faeciumاین مطالعه دارای اصی
ضی باکتریایی روی باکتریهای بیمارگر گیاهی
 Pseudomonas syringae pv. tomatoو
pv.

flaccumfaciens

Curtobacterium
غلظ 1000 mM

 flaccumfaciensبودنی .است اده از
از مای رونشین باکتریهای Enterococcus faecium
این مطالعه به وبی توانس از رشی این دو باکتری
بیمارگر جلوگیری به عمل گورد .مای رونشین باکتری-
های  Enterococcus faeciumباعث لین شین دیواره

باکتریهای بیمارگر و در نهای به چسبییگی
سلو های باکتریایی ،کوچکتر شین و غیر عادی شین
شکل باکتری ،چروکییگی و االسییه شین شکل
عمومی باکتریهای بیمارگر شی (شکل  .)3با توجه به
اینکه از مای رونشین این باکتریها است اده شی،
ممکن اس متابولی های
بنابراین میتوان گ
تولییی این باکتریها یا ادتییهای ضی باکتریایی
سبب اثر بازدارنیگی از رشی عوامل بیمارگر شیه باشنی
(.)Murthy et al. 2014

شکل  .3تصاویر  SEMمربوط به تأثیر مای رونشین باکتریهای  Enterococcus faeciumروی باکتریهای Pseudomonas

 syringaeو  )a :Curtobacterium flaccumfaciensشکل طبیعی باکتری  b Pseudomonas syringaeو  )cبه ترتیب تاثیر
رونشین باکتریهای  KX185054و  )d KX185055شکل طبیعی باکتری Curtobacterium flaccumfaciens pv.

 e .flaccumfacienseو  )fبه ترتیب تاثیر رونشین باکتریهای  KX185054و .KX185055
Figure 3. Scanning electron microscopy images of Pseudomonas syringa and Curtobacterium
flaccumfaciens fungi treated with secreted substances from two strains of Enterococcus faecium isolated
from oak tree sap and their corresponding controls. a) Pseudomonas syringa control treated with
phosphate buffer. b and c) Pseudomonas syringa treated with secreted substances from Kx185054 and
)Kx185055 strains, respectively. d) Curtobacterium flaccumfaciens treated with phosphate buffer. e and f
Curtobacterium flaccumfaciens treated with secreted substances from Kx185054 and Kx185055 strains,
respectively.

تحقیقات نشان دادهانی که باکتریهای بیمارگر
گیاهی اغلب در محیطهای با  pHنثی و متمایل به
رلیایی رشی میکننی ( .)Agrios 2005یکی از
صوصیات باکتریهای  Enterococcusتوانایی گنها
در اسییی کردن محیط اس  .باکتریهای

 Enterococcus faeciumبا تولیی اسیی کتیب و
اسییهای گلی سبب کاه  pHمحیط میشونی و از
میکننی
رشی بسیاری از باکتریها ممانع
( .)Aroutcheva et al. 2001همچنین بسیاری از این
باکتریهای اسیی کتیب گروه ناهمنن و مت اوتی از
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ادتییهای ضی میکروبی به نار انتروسینها (نوعی
باکتریوسین) را تولیی میکننی .انتروسینها دارای
بازدارنیگی از رشی
مت اوتی از فعالی
طی
باکتریهای بیماریزا هستنی ( Tabatabaei et al.
 .)2016به غیر از از باکتریوسینها ،تولیی ترکیبات
دینری ماننی؛ ترکیبات شبه باکتریوسین ،اراکسیی
هییرونن ،دی استیل ،اینومرهای اسییهای گمینه،
استالی یی و گمونیاک توسط باکتریهای
 Enterococcus faeciumمیتواننی از رشی باکتریها
جلوگیری کننی (.)Alegría et al. 2009
رونشین هر دو باکتری اسیی کتیب
مای
 Enterococcus faeciumجیا شیه از شیرهی بلوط
تأثیر کمتری روی باکتری گرر مثب
pv.

flaccumfaciens

Curtobacterium

 flaccumfaciensدر مقایسه با باکتری گرر من ی
 Pseudomonas syringae pv. tomatoداشتنی.
ادتییوگلوکان از عناصر اصلی موجود در دیواره
باکتریها اس  .ضلام این دیواره در باکتریهای
یلی بیشتر از باکتریهای گرر من ی
گرر مثب
اس  .در مقابل ،باکتریهای گرر من ی دارای یب غشا
ارجی از جن فس ولیدیی و الیساکاریی هستنی که
در باکتریهای گرر مثب دییه نمیشود (Attarpour-
 .)yazdi et al. 2014احتما ً وجود این مولکو ها در
دیواره سلولی باکتریهای گرر من ی دلیلی بر کنیتر
شین سرع تلریب دیواره سلولی باکتریهای گرر
من ی اس  .از سویی دینر باکتریهای گرر مثب
گرچه فاری غشا ارجیانی ولی با دیواره ضلی
ادتییوگلوکانی ود نبود این غشا ارجی را جبران
کردهانی و با داشتن این دیواره ضلی سرع تلریب
دیواره سلولی ود در مقابل مای رونشین
 Enterococcus faeciumرا کاه دادهانی .مقاوم
باکتریهای گرر من ی در برابر باکتریهای

اسیی کتیب بیشتر از باکتریهای گرر مثب بود که
عل گن را میتوان به وجود غشاء ارجی روی دیواره
سلولی در باکتریهای گرر من ی مرتبط دانس
( .)Khay et al. 2011, Patil et al. 2011با این حا ،
به نظر میرسی که تأثیر باکتریهای Enterococcus
روی باکتریهای گرر مثب بیشتر از باکتریهای گرر
من ی باشی .به عنوان مثا  ،صالحی و همکاران
( ،)2014نشان دادنی که انتروسینهای حاصل از
باکتریهای  Enterococcus faeciumدارای طی
مهارکننیگی با یی بر رشی باکتریهای گرر مثبتی
ماننی؛ Bacillus cereus ، Listeria monocytogenes
و  Bacillus subtilisو باکتریهای گرر من ی ماننی؛
Salmonella enterica ، Pseudomonas aeruginosa
 serovar Typhimuriumو Erwinia amylovora
بودنی (.)Salehi and Hatami 2014
نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که سویههای
 Enterococcus faeciumدرونرس شیره بلوط ،نق
مهمی در مهار بیمارگرهای گیاهی دارنی .یب مطالعه
ا یر نشان میدهی که ادتییهای تولییی باکتریایی
سبب روج مواد درون سلولی رار ها ،روج یونها
به وی ه یون اتاسی از رار ها و در نهای تلریب
دیواره گنها میشود ( .)Wang et al. 2018بنابراین از
گنجای که این باکتریها مبادرت به تولیی متابولی -
های ثانویه و ادتییهای ضیمیکروبی برای کنتر
بیمارگرها میکننی ،میتوان از اتانسیل این سویهها
برای کنتر زیستی است اده کرد .به عالوه ،با شناسایی
ننهای کیکننیهی ادتییهای ضیمیکروبی این سویهها
و انتقا گنها به گیاهان برای تولیی اررار و ینهای
تراریل  ،میتوان گیاهان زراعی مقاور به بیمارگرهای
گیاهی تولیی نمود.
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