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چکیده
 در این پژوهش نقش.ترکیبهای فرار میکروبی نقش عمدهای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماریهای گیاهی دارند
Pseudomonas syringae  در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگرBacillus subtilis GB03 ترکیبهای فرار سویة

 گیاهچههای آرابیدوپسیس در پتریهای دو بخشی در معرض ترکیبهای فرار سویة آنتاگونیست. بررسی شدpv. tomato DC3000
، تیمار با ترکیبهای فرار. ترکیبهای فرار توانستند بهصورت معنیداری رشد گیاه را در مقایسه با شاهد افزایش دهند.قرار گرفتند
 جمعیت بیمارگر در تیمار با باکتری. درصد کاهش دادند40  به80  را ازP. syringae pv. tomato DC3000 شاخص بیماری ناشی از
 افزایش پیدا1/3×108  در گرم وزن تر اندامهای هوایی رسید درحالیکه جمعیت بیمارگر در شاهد تا1/1×106 آنتاگونیست بیشینه به
 به ترتیب بهعنوان نشانگر مسیرهایChiB  وPDF1.2 ،PR-1  بیان سه ژن، برای مشخص شدن مسیر پیامرسانی درگیر در مقاومت.کرد
. شدPDF1.2  وPR-1  ترکیبهای فرار باعث افزایش سریع و قوی بیان ژنهای. جاسمونیک اسید و اتیلن ارزیابی شد،سالیسیلیک اسید
 در مجموع ترکیبهای فرار سویة.بیان قوی و سریع این ژنها بیانگر پرایمینگ هر دو مسیر جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید است
 نهتنها میتوانند رشد گیاه را بهصورت شایانتوجهی افزایش دهند بلکه باعث افزایش بیان ژنهای مقاومت وB. subtilis GB03
.درنهایت کاهش بیماری در آرابیدوپسیس نیز شدند
. سالیسیلیک اسید، جاسمونیک اسید، ترکیبهای فرار، باسیلوس، القای مقاومت سیستمیک:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Microbial volatiles have an important role in plant growth promotion and protecting them against plant pathogens. In
this work, we evaluated whether B. subtilis volatiles promote plant growth and induce resistance against P. syringae
pv. tomato DC3000. Arabidopsis seedlings were exposed to bacterial volatiles in two compartments I-plate system.
Volatiles increased plant growth significantly compared to control. Exposure of plant with bacterial volatiles reduced
disease index from 80% to 40%. Pathogenic bacterial population in plant leaves reached up to 1.1×10 6 CFU/g aerial
part wet weight, in volatile treatment, however pathogen population reached up to 1.3×108 in control plants.
Expressions of PR-1, PDF1.2, and ChiB have been evaluated as marker genes for salicylic acid, jasmonic acid and
ethylene-depended pathways, respectively. Bacteria volatiles boosted the expression of PR-1 and PDF1.2,
significantly. These genes expressed strongly and rapidly which represented plant defense priming by bacteria
volatiles. In conclusion, volatiles from B. subtilis GB03 not only improved plant growth significantly but also
increased expression of defense-related genes and eventually suppressed disease in Arabidopsis.
Keywords: Bacillus, induced systemic resistance, jasmonic acid, salicylic acid, volatiles compounds.
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مقدمه
ترکیبهای فرار ترکیبهایی هستند که در شرایط
طبیعی به حد کافی فشار بخار دارند که تبخیر و
بهصورت گاز وارد اتمسفر شوند .این گروه از مواد
شیمیایی حاوی ترکیبهایی با وزن مولکولی پایین
(کمتر از  300گرم بر مول) هستند .مانند الکلها،
آلدهیدها ،کتونها و هیدروکربنها ( Kai et al.,
 .)2009ترکیبهای فرار واسطة ارتباط بین موجودها
هستند که بهصورت پیامهای جذبکننده ،دفعکننده
یا هشداردهنده برای موجودها در همة سلسلهها
استفاده میشوند (.)Schulz & Dickschat, 2007
1
ترکیب -1اوکتن-3-اول از باکتری Paenibacillus
 polymixaبهشدت باعث کاهش رشد میسلیوم و
جلوگیری از جوانهزنی قارچ  Botrytis cinereaشده
است ( .)Kishimoto et al., 2007درک این ترکیبها
توسط گیاه منجر به فعال شدن طیف گستردهای از
مسیرهای پیامرسانی میشود که در نهایت نهتنها رشد
گیاه را بهصورت شایانمالحظهای افزایش میدهند
( )Ryu et al., 2003بلکه مقاومت گیاه به بیمارگرها
نیز افزایش مییابد .نخستین بار ریو و همکاران در
سال  2003پدیده اثرگذاری ترکیبهای فرار باکتریها
را روی گیاهان توصیف کردند و دریچهای را روی این
زمینه از تحقیقات باز کردند ( .)Ryu et al., 2003در
آن گزارش یاد شده است که ترکیبهای فرار نه تنها
میتوان ند رشد گیاه را تا شش برابر افزایش دهند بلکه
بهصورت کارآمدی مقاومت گیاه را در برابر بیمارگرهای
مهاجم تحریک میکنند .ترکیب 2و 3بوتان دیول
بهعنوان عامل اصلی اثرگذاری مشاهده شده در نظر
گرفته شد ( .)Ryu et al., 2004این نتیجه با تحقیقات
تکمیلی روی  Pseudomonas chlororaphisنیز تأیید
شد و نشان میداد که بوتاندیول نهتنها در افزایش
رشد گیاه بلکه در افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای
زنده و غیرزنده نیز مؤثر است (.)Cho et al., 2008
گیاهان در طول تاریخ تکامل در معرض هجوم
بیمارگرهای چندی بودهاند و در نتیجه سازوکارهای
کارآمدی را علیه آنها توسعه دادهاند .گیاهان

االیسیتورهای میکروبی همچون تاژک ،پپتیدوگلیکان،
کیتین و ترکیبهای فرار را تشخیص میدهند
( )Newman et al., 2013و از راه هورمونهای دفاعی
همچون سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید پیام
مقاومت را در سراسر گیاه پخش میکنند
( .)Glazebrook, 2005مسیر سالیسیلیک اسید بیشتر
توسط بیمارگرهای نکروزهکننده و برخی ترکیبهای
شیمیایی ایجاد میشود و باعث افزایش بیان ژنهای
مقاومت مانند پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی و
برخی آنزیمها و مواد فنلی میشود .این مسیر بیشتر
علیه بیمارگرهای بیوتروف مؤثر است ( Pieterse et al.,
 .)2012در برابر مسیر وابسته به جاسمونیک اسید
توسط باکتریها و قارچهای سودمند ریشه و برخی
مواد شیمیایی القاء میشود .در این مسیر ژنهای
دفاعی افزایش بیان ندارند بلکه با افزایش تولید فرم
غیرفعال  2MAPکینازها و تغییر در کروماتین و
هیستونها گیاه آمادة افزایش سریع و قوی بیان
ژنهای دفاعی پس از حملة بیمارگر میشود .به این
پدیده در اصطالح پرایمینگ ژنهای دفاعی میگویند
( .)Conrath et al., 2015مسیر جاسمونیک اسید
بیشتر علیه بیمارگرهای نکروتروف مانند ،Botrytis
 Rhizoctoniaو  Alternariaمؤثر است.
هدف از آن پژوهش این است که )1 :نقش
ترکیبهای فرار باسیلوس در افزایش رشد و مقاومت
آرابیدوپسیس در برابر بیمارگر همیبیوتروف
 P. syringae pv. tomato DC3000ارزیابی شود.
 )2مسیرهای پیامرسانی مقاومت که با ترکیبهای فرار
فعال میشوند شناسایی شوند و  )3مشخص شود که
آیا پدیدة پرایمینگ ژنهای مقاومت رخ میدهد؟
مواد و روشها
ریزجانداران مورداستفاده

سویة  B. subtilis GB03از گروه بیماریشناسی
دانشگاه آوبورن 3آمریکا تهیه شد .این سویه بهعنوان
پایه برای تولید چند فرموالسیون تجاری از جمله
فراوردة شناختهشدة کودیاک استفاده میشود .سویة
2. Mitogen Activated Protein Kinase

1. 1-octen-3-ol

3. Auborn University
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یادشده توانایی مطلوبی در کنترل بیماریهای ریشة
گندم ،خیار ،لوبیا و نخودفرنگی ناشی از جنسهای
مختلف قارچی همچون  Rhizoctoniaو Pythium
نشان داده است ( ;Ongena & Jacques, 2008
 .)Thakore, 2006سویة P. syringae pv. tomato
 DC3000از پژوهشگاه ملی ژنتیک کرة جنوبی تهیه
شد .این سویه قادر به ایجاد بیماری در گوجهفرنگی و
آرابیدوپسیس است.
بهمنظور نگهداری درازمدت باکتری ،در آغاز
سویههای یادشده به مدت  48ساعت در محیط کشت
لوریابرتانی و در دمای  36درجة سلسیوس
گرمخانهگذاری شدند 0/5 .میلیلیتر از این سوسپانسیون

غلیظ با  0/5میلیلیتر از گلیسرول 40درصد سترون
مخلوط شده ،و در فریزر با دمای  -80درجة سلسیوس
نگهداری شد.

یک بخش آن  15میلیلیتر محیط کشت  MSو در
بخش دیگر آن  10میلیلیتر محیط کشت TSA
ریخته شده بود .شمار پنج گیاهچة آرابیدوپسیس در
بخش حاوی محیط کشت  MSبهصورت یکنواخت
نشاکاری شدند .در بخش دیگر پتری یک قرص کاغذ
جاذب سترون به قطر  5میلیمتر قرار داده شد و
میزان  30میکرولیتر سوسپانسیون 1×109 CFU/ml
باکتری معارض یا آنتاگونیست به آن اضافه شد .در
شاهد 30 ،میکرولیتر آب مقطر سترون اضافه شد.
پتریها با پارافیلم بهخوبی مسدود شدند و برای مدت
 14روز در اتاقک رشد با شرایط یادشده در باال قرار
داده شدند .با توجه به تخریبی بودن نمونهبرداری
برای تعیین جمعیت بیمارگر و بررسی بیان ژنها،
برای هر کدام از موارد دستکم سه تکرار در نظر
گرفته شد.
باکتری بیمارگر به مدت یک شب در محیط
لوریابرتانی حاوی  100میکروگرم در میلیلیتر
ریفامپیسین کشت داده شد .سوسپانسیون حاصل
سانتریفوژ شده و با آب مقطر حاوی یک درصد
امولسیونکننده سلوت ®4به جمعیت 1×107 CFU/ml
رسانده شد .پتریهای حاوی گیاهچة آراپیدوبسیس از
اتاقک رشد خارج شده و در شرایط سترون میزان 2
میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری بیمارگر به چهار
برگ خوب رشد کرده هر گیاهچة آرابیدوپسیس تلقیح
شد .سپس پتریها به مدت سه روز در اتاقک رشد با
شرایط یکسان نگهداری شدند تا نشانههای بیماری
ظهور کند .ارزیابی میزان بیماریزایی بر پایة شاخص
 5-0لی و همکاران ( )Lee et al., 2012انجام گرفت و
در نهایت دادهها به درصد تبدیل شدند.
برای تعیین جمعیت بیمارگر در برگها ،گیاهچهها
در زمانهای صفر ،سه و شش روز پس از مایهزنی از
ریشه قطع شدند و با اتانول  70درصد به مدت ده
ثانیه ضدعفونی سطحی شدند .گیاهچهها در محلول
 10میلیموالر  MgCl2بهصورت همگن (هموژن)
درآمدند .پس از چند بار رقیقسازی (سری رقت) در
محلول یکسان میزان  100میکرولیتر از محلول

)1. Murashige and Skoog (MS
2. I-plate

3. Tryptone soy agar
4. Selvet

تأثیر ترکیبهای فرار سویة  GB03در مهار بیمارگر

در این پژوهش از بذر رقم  Col-0آرابیدوپسیس
استفاده شد .بذرها به مدت ده دقیقه در محلول
هیپوکلریت سدیم 1درصد و روی دستگاه شیکر رفت و
برگشتی ضدعفونی شدند .بهمنظور رفع هیپوکلریت
سدیم اضافی ،بذرها چهار بار با آب مقطر سترون،
شستشو داده شدند.
بذرها با پیپت پاستور سترون درون پتریهای 9
سانتیمتری حاوی  20میلیلیتر از محیط کشت
موراشیک و اسکوگ 1/5( 1گرم در لیتر سوکروز4/4 ،
گرم در لیتر نمکها و ویتامینهای  MSو  8گرم در
لیتر آگار گیاهی که  pHآن با  KOHبه  5/8رسید)
پخش شدند ( .)Lee et al., 2012بهمنظور سرمادهی
بذرها ،پتریها به مدت یک شب در دمای  4درجة
سلسیوس نگهداری شدند و در روز بعد به اتاقک رشد
با دمای  22درجة سلسیوس و با شدت نور 8000
لوکس زیر نور المپهای فلورسنت منتقل شدند.
تناوب نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی
برقرار شد .پتریها به مدت  72ساعت در این شرایط
نگهداری شدند .پتریهای دو بخشی 2تهیه شد که در
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رقیقشدة مورد نظر روی تشتک پتری حاوی محیط
کشت لوریابرتانی حاوی 100میکروگرم در میلیلیتر
ریفامپیسین کشت داده شد
بهمنظور بررسی میزان بیان ژنهای مقاومت در
فاصلههای زمانی  6 ،3 ،0و  12ساعت پس از تلقیح
بیمارگر نمونهبرداری انجام شد .برای نمونهبرداری،
همة گیاهچههای سه پتری در هر تیمار از قسمت
ریشه جدا شده و بیدرنگ به لولههای حاوی نیتروژن
مایع منتقل شدند .نمونهها تا زمان بررسی در دمای
 -80درجة سلسیوس نگهداری شدند.
بررسی بیان ژنهای مرتبط با مسیرهای پیامرسانی
استخراج  RNAکل و ساخت .cDNA

نمونهها از فریز  -80خارج شده و درون نیتروژن مایع
قرار داده شدند .هاونهای چینی با بازدارندة RNase
بهخوبی تمیز شده ،با نیتروژن مایع سرد شدند .در
همة مراحل با افزودن نیتروژن مایع از ذوب شدن
نمونهها جلوگیری شد .نمونهها درون هاون پودر شده
و به لولههای  15میلیلیتری دربدار منتقل و درون
نیتروژن مایع قرار داده شدند .استخراج  RNAکل با
استفاده از تریزول (اینویتروژن ،امریکا )1و بر پایة
دستورکار شرکت سازنده انجام شد.
2
برای تعیین غلظت  RNAاز فناوری نانودراپ که
با آب بدون  RNaseکالیبره شده بود ،استفاده شد.
جذب نمونهها در دو طولموج  260و  280نانومتر
خوانده و نسبت جذبی  260/280محاسبه شد.
نمونههای که نسبت جذبی آنها باالتر از  1/8بود،
پذیرفته شدند و در غیر این صورت دوباره استخراج
 RNAصورت گرفت .کیفیت  RNAاستخراج شده
در نمونهها با الکتروفورز در ژل اگاروز 1درصد ارزیابی
شد.
بهمنظور تولید  cDNAمیزان  2میکروگرم از
 RNAاستخراجشده در حجم  10میکرولیتر آب بدون
 RNaseتهیه شد 1 .میکرولیتر از آغازگر  OligodTبه
نمونهها اضافه شد و نمونهها به مدت پنج دقیقه در 70
درجة سلسیوس نگهداری شدند .سپس دمای آنها به
1. Invitrogen,Curlsbad,USA
2. NanoDrop Technology

 4درجة سلسیوس رسانده شد .به هر یک از نمونهها 9
میکرولیتر از محلول حاوی اجزای زیر اضافه شد2 .
میکرولیتر بافر× 2 ،10میکرولیتر  1 ،dNTPمیکرولیتر
بازدارنده  1 ،RNaseمیکرولیتر آنزیم نسخة بردار
معکوس Moloney Murine Leukemia Virus
( ،Invitrogen, MMLV-RTساخت امریکا) و 3
میکرولیتر آب مقطر بدون  ،RNaseنمونهها به مدت
یک ساعت در دمای  37درجة سلسیوس نگهداری
شدند .سپس با قرار دادن آنها در  70درجة
سلسیوس به مدت پنج دقیقه فعالیت آنزیم متوقف
شد .برای اطمینان از ساخت  ،cDNAافزایش ژن
اکتین آرابیدوپسیس با استفاده از واکنش زنجیرهای
پلیمراز و در شرایط زیر انجام شد .واکنش  PCRدر
حجم  25میکرولیتری شامل  20میکرولیتر از
( PCRpremixشرکت بیونیر کرةجنوبی1 ،)3
میکرولیتر از غلظت  10پیکومول آغازگرهای اکتین1 ،
میکروگرم از نمونه  cDNAکه درنهایت به حجم 25
میکرولیتر رسید .فزونسازی با برنامة زمانی سه دقیقه
واسرشتی اولیه در  95درجة سلسیوس ،شمار 39
چرخه شامل سی ثانیه در  95درجة سلسیوس ،سی
ثانیه در  60درجة سلسیوس و سی ثانیه در  72درجة
سلسیوس و در نهایت بسط نهایی به مدت پنج دقیقه
در  72درجة سلسیوس در دستگاه ترموسایکلر
(مدل ایسایکلر 4ساخت شرکت بیورَد امریکا) انجام
شد.
واکنش .Real-time PCR

در این مرحله میزان بیان سه ژن PR-1 ،بهعنوان
نشانگر مسیر وابسته به سالیسیک اسید ،ژن PDF1.2
بهعنوان نشانگر مسیر وابسته به جاسمونیک اسید و
 ChiBبهعنوان نشانگر مسیر وابسته به اتیلن بررسی
شد ( .)Song et al., 2015از ژن اکتین بهعنوان ژن
خانهدار (کنترل داخلی) استفاده شد (جدول .)1

3. Bioneer, South Korea
4. Icycler Bio-Rad
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جدول  .1پرایمرهای مورد استفاده در این پژوهش
Table 1. Primers used in this study
Accession numbers
)PR1 (AT2G14610
)PR1 (AT2G14610
)PDF1.2 (AT5G44420
)PDF1.2 (AT5G44420
)CHIB (AT3G12500
)CHIB (AT3G12500
)AtACT2 (AT3G18780
)AtACT2 (AT3G18780

Sequences
'5'-CCAGACAAGTCACCGCTACCC-3
'5'-CCCTAAAGAACGACACCGTCAA-3
'5'-AATGAGCTCTCATGGCTAAGTTTGCTTCC-3
'5'-AATCCATGGAATACACACGATTTAGCACC-3
'5'-GCTTCAGACTACTGTGAACC-3
'5'-TCCACCGTTAATGATGTTCG-3
'5'-GTTAGCAACTGGGATGATATGG-3
'5'-CAGCACCAATCGTGATGACTTGCCC-3

مخلوط واکنش (10میکرولیتر) شامل  5میکرولیتر
مخلوط پایة بریلیون سایبر گرین( 1ساخت شرکت
بیورَد امریکا) 1 ،میکرولیتر از  1 ،cDNAمیکرولیتر از
محلول  10پیکومول هر یک از آغازگرها بود که با 3
میکرولیتر آب بدون نوکلئاز به حجم  10میکرولیتر
رسید .برای هر نمونه افزون بر سه تکرار آزمایشی ،سه
تکرار تکنیکال هم در نظر گرفته شد .واکنش  PCRدر
زمان واقعی با استفاده از دستگاه Chromo4 Real-
( Time-PCRساخت شرکت بیورَد امریکا) و بر پایة
برنامهریزی زیر انجام گرفت.
واسرشت اولیه به مدت ده دقیقه در  95درجة
سلسیوس ،آنگاه چهل چرخه در شرایط  95درجة
سلسیوس به مدت سی ثانیه برای واسرشتسازی60 ،
درجة سلسیوس به مدت سی ثانیه برای اتصال
آغازگرها و  72درجة سلسیوس به مدت  42ثانیه برای
بسط انجام شد .میزان نسبی  RNAبا استفاده از نرمال
کردن بر پایة میزان بیان  mRNAژن اکتین محاسبه
شد .برای محاسبه از رابطة زیر استفاده شد.
Ratio
=

که در آن  Eنمایانگر کارایی فزونسازی است و
هنگامیکه کارایی افزایش 100درصد باشد بدین معنی
است که شمار کپیها در هر سیکل دو برابر میشود.
محاسبههای آماری

تجزیة واریانس و مقایسة میانگین صفات به روش
حداقل تفاوت معنیدار )P>0/05( 2و با استفاده از

1. Brillion SYBR green
2.Least significant difference

3

Primers
PR1_F
PR1_R
PDF1.2_F
PDF1.2_R
ChiB_F
ChiB_R
AtActin_F
AtActin_R

SAS 9.1, SAS institute, ( ،SAS

روش مدل خطی
 )Cary, NCانجام گرفت .نرمال بودن پراکنش دادهها
پیش از تجزیة آماری با نرمافزار  SASآزمایش شد.
نتایج و بحث
در این آزمون از پتریهای دو بخشی استفاده شد که در
آن گیاه در معرض ترکیبهای فرار ناشی از سویة
 B. subtilis GB03قرار میگرفت .در پتری شاهد که
بدون سویة آنتاگونیست و در پی آن ترکیبهای فرار
ناشی از آن بود ،گیاهان بهشدت توسط بیمارگر آلوده
شدند و میزان آلودگی به بیش از 80درصد رسید
(شکل .)1اما ترکیبهای فرار ناشی از سویة B. subtilis
 GB03میتوانستند ،گسترش بیماری را بهشدت کاهش
دهند و به 10درصد برسانند .ترکیبهای فرار نه تنها
شدت بیماری را کاهش دادند بلکه بهصورت معنیداری
رشد گیاهچههای آرابیدوپسیس را نیز افزایش دادند
(شکل .)1میانگین وزن پنج بوته یک پتری دیش 0/9
گرم بود و تیمار با ترکیبهای فرار این میزان را به 3/4
گرم رساند .گزارشهای دیگری از افزایش رشد گیاه
بهواسطة ترکیبهای فرار وجود دارد .وسپرمن و همکاران
( )Vespermann et al., 2007نشان دادند که باکتریهای
متعلق به جنسهای ،Serratia ،Bacillus
 Pseudomonasو  Burkholderiaمیتوانند کموبیش
رشد آرابیدوپسیس را افزایش دهند .نقش ترکیبهایی
همچون بوتان دیول ( Rudrappa et al., 2010; Ryu et
 )al., 2003و استویین در افزایش رشد گیاه به اثبات
رسیده است .البته گزارشهای محدودی از تأثیر منفی
ترکیبهای فرار در رشد گیاه موجود است .سیانید
هیدروژن که توسط گروه کوچکی از باکتریها از جمله
3. General linear model
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سودومونادها و کروموباکتریومها تولید میشود بهعنوان
عامل اصلی اثر زیانبار سودومونادهای ریزوسفر گندم در
نظر گرفته شده است ( .)Blom et al., 2011بررسیهای
بعدی روی آرابیدوپسیس با استفاده از جهشیافته
Pseudomonas
(موتانت) سیانید هیدروژن سویة
 protegens CHA0و همچنین استفاده از سیانید

این فرضیه را تأیید کرد ( Blom et al.,

هیدروژن خالص
 .)2011در یک گزارش گونة  Serratia odoriferaکه
تولید سیانید در آن قابل اغماض است باعث بازدارندگی از
رشد آرابیدوپسیس شده است .این تأثیر منفی به دلیل
تولید دیمتیل دیسولفید و ترکیب غیر آلی آمونیاک
بوده است (.)Girón-Calva et al., 2012

)Disease index (%

شکل  .1تأثیر ترکیبهای فرار سویة  Bacillus subtilis GB03در افزایش رشد آرابیدوپسیس و کاهش شدت بیماری باکتری
 .Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000وزن خشک در تیمار ( 3/4گرم) بهعنوان  100درصد در نظر گرفته شده است و درصد
وزنی شاهد نسبت به آن سنجیده شده است.
Figure 1. Effects of volatiles from Bacillus subtilis GB03 on Arabidopsis growth promotion and suppression of
disease caused by Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000.

افزون بر شدت بیماری ،میزان افزایش باکتری
بیمارگر در بافتهای برگی گیاه نیز با روش چندبار
رقیقسازی انجام شد .نتایج نشان داد ،در شاهد
جمعیت بیمارگر در برگها به سرعت افزایش پیدا کرد
و از ( 3×104یاختة باکتری در گرم وزنتر اندامهای
هوایی) در روز مایهزنی به ( 1/3×108یاختة باکتری در
گرم وزنتر اندامهای هوایی) در شش روز پس از

مایهزنی رسید (شکل  .)2تیمار با ترکیبهای فرار
گسترش بیمارگر در بافتهای برگی را بهصورت
شایانتوجهی کاهش داد .در تیمار با ترکیبهای فرار
پس از شش روز از مایهزنی جمعیت بیمارگر به ×106
( 1/1یاختة باکتری در گرم وزنتر اندامهای هوایی)
رسید .این نتایج برابر با نتایج بهدستآمده از ارزیابی
شدت بیماری بود.

شکل  .2تأثیر ترکیبهای فرار سویة  Bacillus subtilis GB03در رشد جمعیت بیمارگر
در آرابیدوپسیس .جمعیت باکتری در زمانهای معین و با استفاده از چندبار رقیقسازی انجام گرفت .درنهایت دادهها بهصورت
لگاریتم جمعیت در گرم وزنتر اندامهای هوایی نشان داده شده است.

Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000

Figure 2. Effects of volatiles from Bacillus subtilis GB03 on population growth of Pseudomonas syringae pv. tomato
DC3000 in Arabidopsis. Bacterial population have been determined by serial dilution method after 0, 3 and 6 days.
Data converted to log CFU/g wet weight of aerial parts.
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بررسی کمی بیان ژنهای نشانگر مقاومت

میزان بیان ژنهای مرتبط با مسیرهای پیامرسانی
مختلف بهصورت کمی و با استفاده از روش  PCRدر
زمان واقعی اندازهگیری شد .ژن  PR-1aبهعنوان
نشانگر مسیر وابسته به سالیسیلیک اسید استفاده شد.
فعال شدن این مسیر بیشتر علیة بیمارگرهای بیوتروف
و همیبیوتروف مؤثر است ( .)Glazebrook, 2005ژن
 PDF1.2هم توسط مسیرهای جاسمونیک اسید و
اتیلن فعال میشود .برای جداسازی این دو مسیر آخر
از هم ،ژن  ChiBنیز استفاده شد که تنها توسط مسیر
اتیلن بیان میشود .اگر  PDF1-2افزایش بیان داشته
باشد ولی  ChiBتحت تأثیر قرار نگیرد ،نشاندهندة
این است که تنها مسیر اسید جاسمونیک فعال شده
است (.)Pieterse et al., 2012
پس از مایهزنی بیمارگر ،بیان ژن  PR-1بهسرعت
افزایش پیدا کرد و در شش ساعت پس از مایهزنی با
بیش از چهار برابر افزایش به بیشینة خود رسید
(شکل .)3با گذشت زمان بیان ژن نیز کاهش پیدا کرد.
با توجه به اینکه بیمارگر مورد استفاده در این پژوهش
یک بیمارگر نیمه بیوتروف است ،مسیر سالیسیلیک
اسید که نشانگر آن ژن  PR-1است علیه آن بیشتر
مؤثر است .همانطور که از الگوی بیان ژن PR-1
مشخص است این ژن حالت مشخص پرایمینگ را
نشان داده است .در پرایمینگ ،القاء گیاه توسط
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عاملهای خارجی باعث میشود که گیاه بسیار سریعتر
و قویتر از معمول به تنشها پاسخ بدهد ( Conrath
 .)et al., 2006تیمار با ترکیبهای فرار باعث افزایش
بیان ژن  PDF1.2در رویارویی با بیمارگر شد .بیان
این ژن در طول زمان بررسی بهصورت خطی افزایش
پیدا کرد و در  12ساعت پس از مایهزنی با هشت برابر
افزایش به بیشینة خود رسید .بنابراین مشخصة خاص
پرایمینگ در مورد ژن  PDF1-2نیز دیده شد .افزایش
بیان ژن  PDF1-2علیه نیمه بیوتروفها معمول
نیست ( )Pieterse et al., 2012ولی باکتری
 Pseudomonas syringaeبا تولید پادزی
(آنتیبیوتیک) کروناتین آن را فعال میکند ( Brooks
 .)et al., 2005این پادزی تقلیدکنندة هورمون
جاسمونیک اسید در گیاه است و از این روش باعث
فعال شدن مسیر وابسته به جاسمونیک اسید در گیاه
میشود .شایانتوجه است که مسیر اتیلن در این
پاتوسیستم به حالت پرایمینگ در نیامد و ترکیبهای
فرار سویة آنتاگونیست نمیتوانستند تغییر چشمگیری
در بیان ژن  ChiBبه وجود آورند .این نتایج با کارهای
پیشین همخوانی نداشت .در القای مقاومت به
بیمارگر  Pectobacterium caratovorumمسیر غالب
در القای مقاومت به این بیمارگر ،مسیر اتیلن بود و
مسیرهای سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید تأثیر
شایانتوجهی نداشتند (.)Ryu et al., 2004

شکل  .3تأثیر ترکیبهای فرار بر بیان نسبی ژنهای مقاومت  PDF1.2 ،PR1و  CHIBبه ترتیب مرتبط با مسیرهای سالیسیلیک
اسید ،جاسمونیک اسید و اتیلن .بیان ژنها از زمان 12-0ساعت پس از مایهزنی بیمارگر اندازهگیری شد .گراف داخلی مربوط به
بیان ژنها در شاهد بدون تیمار با ترکیبهای فرار است.
Figure 3. Effects of B. subtilis volatiles on relative expression of PR1, PDF1.2, and CHIB as markers of salicylic
acid, jasmonic acid, and ethylene, respectively. Gene expression assessed 0-12 hours post pathogen inoculation.
Internal graph represents gene expression in control.
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نتیجهگیری کلی

یکی از کاستیهای القای مقاومت سیستمیک در گیاه
بهویژه بهواسطة مواد شیمیائی و بیمارگرها ،هزینههای
است که این مقاومت به گیاه تحمیل میکند و در پی
آن باعث کاهش رشد گیاه میشود (.)Heil, 2002
گزارشها در مورد مواد القاکنندة مقاومت همانند
 BTHو  INAنشان میدهند که این مواد بهمحض
کاربرد باعث فعال شدن واکنشهای دفاعی در گیاه
میشوند که نتیجة ظاهری آن با کاهش رشد
گیاهچهها شایان ارزیابی است (.)Hahm et al., 2012
علت این پدیده را چنین تفسیر میکنند که گیاه منابع
محدودی دارد و صرف این منابع در واکنش مقاومت
باعث خارج شدن این منابع از مسیر افزایش رشد گیاه
میشود .در حقیقت گیاه سازوکاری را برای تخصیص
هزینهها استوار کرده است که در نبود بیمارگر مقاومت
گیاه در حالت کمینه قرار میگیرد .حال فعال کردن
مقاومت با القاکنندهها و در نبود بیمارگر باعث تحمیل
هزینههای اضافی به گیاه میشود ( .)Heil, 2001البته
در مورد القای مقاومت با باکتریهای محرک رشد گیاه
بهطور معمول کاهش رشد دیده نمیشود .در این
پژوهش القای مقاومت با ترکیبهای فرار سویة
 B. subtilis GB03نهتنها باعث کاهش رشد گیاه نشد،
بلکه نسبت به شاهد رشد آن چند برابر افزایش پیدا
کرد .برای تفسیر این نتیجه امکان بروز پدیدة

پرایمینگ در گیاه ،با ارزیابی ژنهای نشانگر بررسی
شد .بنابر تعریف ،در گیاه پیشتیمارشده با عامل
القاکننده ،تغییر چشمگیری در بیان ژنهای مقاومت
دیده نمیشود .اما با تلقیح بیمارگر ،ژنهای مقاومت
افزایش بیان سریعی را نسبت به حالت پیشتیمارنشده
نشان میدهند ( .)Conrath, 2011به عبارتی پرایمینگ
باعث پاسخ سریعتر و قویتر به بیمارگر میشود .در این
پژوهش نیز قرار گرفتن آرابیدوپسیس در معرض
ترکیبهای فرار سویة  B. subtilis GB03باعث تغییر
چشمگیری در بیان ژنهای مقاومت نشد .اما با تلقیح
بیمارگر بیان ژنهای نشانگر بهویژه ژنهای  PDF1.2و
 PR1بهسرعت افزایش پیدا کرد و در کمترین زمان  6یا
 12ساعت به بیشینة خود رسیدند .در گیاهچههای
پیشتیمارنشده این افزایش بیان با تأخیر صورت گرفت و
هیچگاه به آن بیشینه نرسید .با توجه به این تفسیرها
میتوان چنین نتیجه گرفت که علت کاهش نیافتن رشد
گیاه در تیمار با ترکیبهای فرار سویة B. subtilis
 ،GB03سوای از تأثیر محرک رشدی آنها در بروز پدیدة
پرایمینگ توسط این ترکیبها است .ترکیبهای فرار
بهجای اینکه باعث افزایش مستقیم بیان ژنهای دفاعی
شوند و از این بابت هزینههای بیخودی را به گیاه
تحمیل کنند ،تنها واکنش دفاعی گیاه را به حالت
آمادهباش در میآورند و تنها در زمان حضور بیمارگر این
واکنشها به فعل میرسند.
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