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Abstract
Fireblight that accurred with Erwinia amylovora in some
provinces in Iran and worldwide has made non-economic
production of pear and quinces. In the survey was conducted in
2000, bacterial strains that causative of apple, pear and quince
fireblight were identical in term of biochemical and
physiological characteristics, pathogenicity and protein pattern.
So we decided that examine the genetic diversity of
E.amylovora by use of rep-PCR methods and check the effect of
environmental condition and bactericides on resistance of this
pathogen. For perform of this study, samples were collected in
different of place and provinces of Iran and then transferred to
laboratory. Isolation and phenotypic characteristics of some
isolate were studied. Electrophoresis of cell-soluble proteins and
pathogenicity of strains was determined and in the last step,
genetic diversity was evaluated using by rep-PCR and final
electrophoresis was performed. In this research, variation of
phenotypic, genetic, pathogenecity of strains and the probability
of entering steptomycin resistant strains in Iran were tested.
Pathogenic strains of E. amylovora (422 isolates) were isolated
from diseased pear, quince, apple, crateagus trees and rose
shrubs from seven major pome fruit growing provinces in Iran
during the surveys. The characteristics of the Iranian isolates
and a reffernce strain (ATCC 49946) including colony
morphology on nutrient sucrose agar, some biochemical
characters, copper, streptomycin and oxytetracyclin sensitivity
were determined. The soluble protein patterns of the isolates
were also determined using SDS-PAGE. All of the stains were
the same in phenotypic characteristics and protein profiles and
there was not any difference in disease severity of strains. The
same band patterns on agarose gel was detected when the
isolates were subjected to rep-PCR fingerprinting using both
BOX and ERIC primers. None of the strains tested were
resistant to streptomycin, oxytetracyclin and copper. The joint
findings were described and compared with those of other
authors.
Keywords: Fire blight, (ERIC, BOX) rep-PCR, SDS-PAGE,
Streptomycin.

چکيده
 به عنوان مخربترین بیماری درErwinia amylovora بیماری آتشك با عامل
خانواده رزاسه است که در بعضی از استانها تولید محصول به و گالبی را
 بیماریزایی استرینها و، ژنتیکی، در این تحقیق تنوع فنوتیپی.غیراقتصادی نموده است
222  تعداد.نیز احتمال ورود استرین های مقاوم به استرپتومایسین صورت گرفته است
 تابستان و زمستان از مناطق مختلف استانهای،جدایه از نمونههایی که طی فصل بهار
 آذربایجان غربی و تهران، آذربایجان شرقی، لرستان، قزوین، سمنان،خراسان
، به، گالبی، میزبانهای مورد نظر در این بررسی سیب.نمونهبرداری شد حاصل گردید
 استرینهای جداشده از نظر ویژگیهای فنوتیپی و مقایسه الگوی.زالزالك و رز بودند
 همچنین طی سایر بررسیها جدایههای.پروتئینی شباهتهای بسیار باالیی نشان دادند
مختلف جغرافیایی و میزبانی از نظر قدرت و شدت بیماریزایی که در برگهای گالبی
 تعیین حساسیت استرینها به آنتی. مشابه بودند،به صورت شاخه بریده ارزیابی گردید
 اکسی تتراسایکلین و ترکیب اکسی کلرور مس بررسی،بیوتیكهای استرپتومایسین
 تتراسایکلین و مس در،گردید و هیچگونه مقاومتی به آنتی بیوتیكهای استرپتومایسین
 دامنه میزبانی و مناطق جغرافیایی، براساس خصوصیات فنوتیپی.آنها مشاهده نشد
 استرین برای بررسی تنوع ژنتیکی انتخاب شدند که در انگشت نگاری به17 تعداد
 تمامی جدایهها با جدایه مرجعBOX  وERIC  با آغازگرهایrep-PCR روش
 هموژن و یکسان بودند و الگوی مشابهی در ژل آگارز ایجادATCC 49946
 لذا با توجه به نتایج حاصل در پروفیل پروتئینی جدایههای ایرانی با جدایه.نمودند
 تغییر ژنتیکی در جدایهها برخالف آنچیزی که،استاندارد که تفاوتی مشاهده نشد
 ترکیبات شیمیایی باکتریکش، دیده نشد و در مدیریت این بیماری،انتظار میرفت
موجود کماکان با دغدغه کمتری قابل استفاده میباشند و نیز یکنواختی استرینها
 پیش آگاهی بیماری و،کمك خواهد نمود که از یك رویه یکسان در تهیه ارقام مقاوم
.مدیریت تلفیقی استفاده نمود
Rep-PCR ،SDS-PAGE ، استرپتومایسین، آتشك:کلمات کليدي
(ERIC,BOX)

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

21-33  صص،1  شماره،13  دوره،1331 سال

21-33  صص،1  شماره،13  دوره،1331 سال
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مقدمه و کليات

و فیزیولوژیکی ،بیماریزایی و الگوی پروتئینی یکسان

بیماری آتشك با عامل Erwinia amylovora

بودهاند (افیونیان .)1313 ،استرینهای طبیعی این

مخربترین بیماری در خانواده رزاسه است و باکتری

باکتری تعداد کمی از پالسمید  23کیلو بازی

عامل بیماری آتشك سیب ،گالبی و به در سال 1397

) (pEA29را حمل میکنند که با تکثیر قطعه 333

از کشور ترکیه گزارش شده است ( Van der Zwet

جفت باز حاصل از برش  PstIقابل شناسایی است

 .)Keil, 1979وجود بیماری در ایران در سال 1313

( .)Bereswill et al., 1992تنوع در اندازه قطعه

از برغان کرج از روی درختان گالبی گزارش شده

برشی در استرینهای جمعآوری شده از اروپا آنها را

است (ذاکری و شریفنبی .)1311 ،وضعیت بیماری

در سه تیپ طبقه بندی کرده است ( Lecomte et al.,

آتشك روی درختان میوه در استان آذربایجان غربی و

 .)1997در آنالیز  RFLPپالسمید ) (pEA29از 73

قزوین طی سالهای  1311و  1312مورد بررسی

نمونه جمعآوری شده در بلغارستان با استفاده از

قرارگرفت (مزارعی و همکاران .)1313 ،گونه E.

آنزیم  ،HpaIIاسترین ها به سه گروه ژنتیکی تفکیك

 amylovoraتوسط لیلیوت و دیکی در سال 1392

شدند ( .)Atanasova et al., 2009عامل بیماری از

توصیف شده است .عامل بیماری آتشك سیب،

نظر ژنتیکی ،همسانی بسیار باالیی دارند و روشهایی

E.amylovora

که تا اوایل سال  2331از نظر  DNAکروموزومی

میباشد ولی در سال  1333یك گونه جدید به نام E.

مورد بررسی قرارگرفتند مؤید این مسئله میباشد.

 pyrifoliaبعنوان عامل نکروز سرشاخههای گالبی

فیلوژنی مدرن بیشتر براساس آنالیز نوکلئوتیدی

آسیایی  Pyrus pyrifoliaاز کره جنوبی گزارش شد

 16SrRNAمیباشد ( Woese,1987; Stackebrandt

که توانایی آلوده سازی تمام کولتیوارهای سیب را

 .)and Goebel, 1994یکی دیگر از روشها تحت

نداشته و تنها روی تعداد معدودی از کولتیوارهای

عنوان  rep-PCR genomic fingerprintingاست که

سیب بیماریزا است ( .)Kim et al., 1999استرینهای

روشی معتبر ،سریع و دارای قدرت تشخیص و

این گونه با روش  RAPD-PCRاز همدیگر قابل

تفکیك باال است و میتواند جدایه ها را در سطح

تفکیك هستند ( .)Momol et al., 1997تقریباً تمام

گونه ،زیرگونه و استرین شناسایی و تفکیك کند

استرینهای  E. amylovoraحامل پالسمیدی به نام

(.)Versalovic et al., 1991; Louws et al., 1996

 PEA 29بوده که تشخیص و ردیابی آنها را توسط

در باکتریهای گرم منفی و مثبت توالیهای DNA

روش  PCRممکن مینماید .گزارشهایی وجود دارد

تکراری بطورطبیعی در سرتاسر ژنوم وجود دارند که

که استرینهای باکتری عامل بیماری آتشك تخصص

عناصر پالیندرومیك خارج ژنی تکرار شده

میزبانی نداشته و استرینهای جدا شده از سیب

 Repetitive Extragenic Palindromesیا )(Rep

قادرند غیر از گالبی و سیب ،درختان جنس Prunus

توالی های بین ژنی تکرار شده در انتروباکترها

گالبی و به در تمام دنیا باکتری

(

را آلوده سازند (.)Mohan and Thoson, 1996

(Enterobacterial

استرینهای باکتری عامل بیماری آتشك سیب ،گالبی

 Consensusیا ) (ERICو عناصر  BOXمیباشند.

و به جدا شده از ایران از نظر ویژگیهای بیوشیمیایی

عناصر  REPبیشتر در رونویسی مناطق انتهایی

intergenic

Repetitive

بازنگري استرینهاي  Erwinia amylovoraعامل22 ...

 mRNAنقش دارند .توالیهای نوکلئوتیدی تکرار

مقایسه با بقیه از باندهای فرعی سبك ناسازگار

شده دیگر در باکتریها ،عناصر ERICمیباشند که

بیشتری برخوردار بوده و آغازگر  BOXنیز برای

اندازه توالی آن  121-122جفت باز میباشد .این

تمایز اختالفات جزئی بین استرینها مورد استفاده

توالیها فاقد مناطق واسرشتگی هستند و در

قرار میگیرد REP-PCR ،به دلیل عدم دارا بودن

هیبریداسیون و  PCRمورد استفاده قرار میگیرند.

محدودیتهای فوق بیشتر قابل استفاده است.

استفاده حتی یکی از این توالیها میتواند در

فرآيند پژوهش

شناسایی جدایههای باکتری ،مفید واقع شود ،در

نمونهبرداري :در فصول بهار ،تابستان و زمستان از

اینگونه موارد آغازگر  BOXپیشنهاد میشود .اندازه

مناطق مختلف استان خراسان ،سمنان ،قزوین ،لرستان،

توالی باکس  172جفت باز میباشد ( Louws et al.,

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی و تهران بازدید و

 .)1994; De Bruijn, 1992با استفاده از فناوری

نمونههای برگ ،گل ،میوه و شاخههای درختان سیب،

،rep–PCR

گالبی ،به ،رز ،زالزالك و سایر گیاهان خانواده رزاسه

آغازگرهایی استفاده میشوند که به انتهای توالیهای

که دا رای عالئم بیماری شامل سوختگی گل ،میوه،

 DNAاین سه ناحیه تکرار شده هیبرید میگردند و

برگ ،سرشاخهها و شانکر تنه بودند ،جمعآوری و با

تکثیر توالیهای  DNAبین این توالیهای تکرار شده

ثبت مشخصات به آزمایشگاه در مراکز تحقیقاتی

یك سنجشی از قطعات  DNAبا اندازههای مختلف

منتقل گردید.

روی ژل آگارز به دست میدهد که نتیجه آن

جداسازي

انگشتنگاری  DNAبا اختصاصیت باال میباشد

جمعآوری شده ابتدا شستشو داده شدند ،سپس قطعه

( .)Robertson et al, 2001الگوی انگشتنگاری

کوچکی از بافت آلوده در تشتك پتری حاوی آب

 rep–PCRدر شناخت تنوع ژنتیکی جمعیت بیمارگر

مقطر با اسکالپل خرد و پس از ده دقیقه نگهداری در

کمك میکند ،بنابراین تحقیق روی پارامترهای

دمای اتاق ،یك لوپ از آن روی محیط  NASمخطط

محیطی که در فشار انتخابی روی جمعیت میکروبی

شد .تشتكهای پتری دو روز در دمای  22درجه

مؤثر بودهاند را راحتتر میکند .این روش برای

سانتیگراد نگهداری شده و سپس کلنیهای گرد و

طبقهبندی و شناسایی باکتریها تا سطح استرین

برجسته لوان مثبت انتخاب و روی محیط کینگ ب

کاربرد دارد ( Versalovic et al., 1991; De

تکثیر شدند.

 .)Bruijn,1992توالیهای  REPبه عنوان اولین

بررسی ويژگیهاي فنوتيپی استرينها :بررسی

PCR

بر

اساس

انگشتنگاری

باکتري

عامل

بيماري :نمونههای

توالی های بالقوه در مناطق اپران به واسطه طبیعت

ویژگیهای فنوتیپی استرینهای خالص بر اساس

پالیندرومیك خود و توانایی تشکیل ساختارهای

روشهای ذیل انجام گردید .واکنش گرم با استفاده از

سنجاق سر طی ترجمه  RNAپیشنهاد شدند

روش حاللیت در  KOHسه درصد ( Sulsow et al.,

( .)Higgins et al., 1982از توالی  ERICدر

 )1982آزمون رشد هوازی/بیهوازی ( Hugh and

انگشتنگاری نمونههایی که اختالفات جزئی با هم

 )Leifson, 1953آزمون فوق حساسیت در توتون

دارند استفاده میشود .از آنجایی که  ERIC-PCRدر

( ،)Klement et al., 1963آزمون آرجینیندهیدروالز

 22فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره اول7931 ،

( ،)Thorneley, 1960آزمون هیدرولیز توئین 93

به مدت  2-7ساعت قرارگرفت .جهت رنگبری ،ژل

( ،)Misaghi and Grogan, 1996آزمون تولید

در محلول مشابه محلول رنگآمیزی ولی بدون

لسیتیناز ( ،)Lelliott, and Stead, 1987آزمون

کوماسیبلو تا زمان وضوح باندها قرارداده شد .سپس

اکسیداز ،تولید رنگدانه فلورسنت در محیط کینگ ب،

از ژل عکس گرفته شده و جهت نگهداری در محلول

تولید لوان ،هیدرولیز ژالتین ،اسکولین و کازئین و نیز

اسید استیك  ./1منتقل گردید و در  2درجه سانتیگراد

آزمونهای کاتاالز ،اوره از ،تولید گاز  H2Sاز

نگهداری شد.

سیستئین ،تولید ایندول ،تولید مواد احیاء کننده از

تعيين شدت بيماريزايی استرينها :شدت بیماریزایی

ساکارز ،احیای نیترات ،تولید اوره آز ،رشد در NaCl

جدایهها در برگهای گالبی به صورت شاخه بریده

( %3وزن به حجم) و آزمون تولید مواد احیا کننده به

ارزیابی گردید .سوسپانسیون رقیقی از جدایهها در

روش ( )Schaad et al., 2001و نیز آزمون MR-VP

آب مقطر استریل تهیه و با استفاده از سرنگ 2/7

به روش دی ( )Dyeانجام گردید ( .)Dye, 1968منابع

میلیلیتری بدون سر سرنگ در دو سمت پهنك برگ

کربنی با استفاده از روش تندالیزاسیون سترون شدند

به قطر  7میلیمتر تزریق گردید و پس از  2روز قطر

و به محیط پایه اضافه شدند و نتایج تا  17روز به

ناحیه آلوده اندازهگیری گردید (.)James, 1971

صورت روزانه ارزیابی شد ( Fahy and Hayward,

تعيين حساسيت استرينها به استرپتومايسين :تعیین

 .)1983در تمامی مراحل این تحقیق از جدایه مرجع

حساسیت

بیوتیكهای

 ATCC 49946جداشده از سیب در رودآیلند ایاالت

استرپتومایسین ،اکسی تتراسایکلین و ترکیب اکسی

متحده استفاده شد.

کلرور مس با پخش سوسپانسیون باکتری با غلظت

الکتروفورز پروتئينهاي محلول سلولی :از کشت

تقریبی  136سلول در میلیلیتر در محیط  NASو با

 22ساعت جدایهها روی محیط  NAسوسپانسیونی

استفاده از دیسكهایی که با محلول  133میکروگرم

نسبتاً غلیظ در یك میلیلیتر آب مقطر تهیه و

در میلیلیتر از آنتیبیوتیك استرپتومایسین و اکسی

سوسپانسیون حاصل به مدت  7دقیقه ورتکس شد و

تتراسایکلین و  1333میکروگرم در میلیلیتر اکسی

معادل  ./2حجم آن بافر نمونه اضافه و به مدت  2تا

کلرور مس ( 31درصد) آغشته شده بود ،با ایجاد هاله

 6دقیقه درحمام آبی جوشانده شد سپس به مدت 13

بیش از  1میلیمتر ارزیابی شد (.)Burr et al., 1988

دقیقه در  13333دور در دقیقه سا نتریفوژ گردید.

تعيين تنوع ژنتيکی جمعيتهاي جغرافيايی و

میزان  73میکرو لیتر از هر نمونه پروتئینهای محلول

ميزبانی  E. amylovoraبه روش :rep-PCR

سلولی به چاهكها در ژل ناپیوسته  13درصد پلی

جدایههای باکتری به مدت  22ساعت روی محیط

اکریل آمید با میکروپپت بارگذاری شد و الکتروفورز

 NAتکثیر شدند و سوسپانسیونی با غلظت حدود

با جریان ثابت  17میلیآمپر تا رسیدن رنگ پیشرو به

 131سلول در میلیلیتر از هر باکتری در آب مقطر

انتهای ژل انجام گرفت ،سپس ژل در محلول

تهیه گردید .از روش لیز قلیایی برای آزادسازی DNA

رنگآمیزی (آب ،متانول ،اسید استیك به نسبت

استفاده شد .بدین منظور  13میکرولیتر از

 73:73:13و  ./1گرم کوماسی بلو  )G250روی شیکر

سوسپانسیون هر باکتری با  133میکرولیتر

استرینها

به

آنتی

بازنگري استرینهاي  Erwinia amylovoraعامل22 ...

هیدروکسید پتاسیم  3/37موالر مخلوط و به مدت 17

درجه به مدت هشت دقیقه از روی الگو طی 37

دقیقه در  37درجه سانتیگراد قرارگرفت .سوسپانسیون

چرخه و به دنبال آن یك دوره ساخت نهایی در

به مدت  2دقیقه در  12333دور در دقیقه سانتریفیوژ

دستگاه ترموسایکلر انجام گرفت ( Rademaker et

شد و محلولرویی به تیوبهای تمیز منتقل و جهت

.)al., 1997

استفاده نگهداری گردید (.)Rademaker et al., 1997

الکتروفورز نتيجه  PCRدر ژل و عکس برداري از

روش  :rep-PCRانگشتنگاری ژنتیکی استرینها و

ژل :محصول  PCRبا دستگاه الکتروفورز افقی مینی

یك جدایه استاندارد  CCPB0273با مارکر  repانجام

ژل ( )mini gelمدل سیگما ( )Sigmaروی ژل آگارز

شد .تنوع جدایههای مورد نظر با یك جفت آغازگر

 1درصد الکتروفورز شد .ابتدا ژل آگارز در بافر TBE

('ERIC )5'-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC- 3

(شامل Boric- ،EDTA 2mM ،Tris-base 89 pH=8

BOXA1R

 )acid 89 mMتهیه و برای رنگآمیزی  DNAبه آن

)5'-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG- 3'( ،1R
2

ERIC

و

آغازگر

(5'-

)'CTACGGCAAGGCGACGCTGACG- 3

بررسی

شد .الزم بذکر است که آغازگرها توسط شرکت
سیناژن ساخته شدند.
تهيه مخلوط واکنش و چرخه حرارتی :مقدار کل
هر واکنش  27میکرولیتر و شامل  2/7میکرولیتر از
بافر  1/7 ،PCR 13xمیکرولیتر  73 MgCl2میلی
موالر 3/7 ،میکرولیتر (3/7 ، DMSO)%133
میکرولیتر از بازهای سازنده ( 27)dNTPمیلیموالر،
 3/2میکرولیتر  Taqپلیمراز ( )5 U/Lبه عنوان
کاتالیز کننده سنتز زنجیره پلینوکلئوتیدی1 ،
میکرولیتر ( 2میکرولیتر برای  )BOXاز هر آغازگر 23

محلول اتیدیوم بروماید با غلظت  1 mg/Lاضافه
گردید .ماده رنگی پیشرو ( 6xحاوی گلیسرول 63
درصد 63 EDTA ،میلی موالر ،بروموفنول بلو 3/33
درصد و زایلن سیانول 3/33 FFدرصد) به نسبت  1به
 3با محصول  PCRمخلوط و در ژل آگارز با ولتاژ
ثابت  33ولت به مدت  1/7ساعت الکتروفورز
گردید .برای ارزیابی اندازه قطعات محصول rep-

 PCRاز مارکر استاندارد یك کیلو جفت بازی استفاده
شد .پس از پایان الکتروفورز ،ژل در دستگاه UV-

 Docمشاهده و عکسبرداری شد.
نتايج و بحث

پیکومول و  1میکرولیتر از  DNAی آماده شده بود و

نمونهبرداري و جداسازي :در مجموع تعداد 222

در نهایت برای رساندن حجم هر نمونه به 27

جدایه از استانهای مختلف (قزوین  ،123خراسان

میکرولیتر از آب مقطر سترون استفاده گردید .پس از

 ،11سمنان  ،73لرستان  ،23تهران  ،27آذربایجان

مخلوط کردن کامل مواد واکنش ،میکروتیوبها در

شرقی  ،13آذربایجان غربی  36و سایر مناطق  )13و

دستگاه ترموسایکلر  BIO-RADمدل MJ Research

از میزبانهای مختلف سیب ،گالبی ،به ،زالزالك و رز

 PTCقرار گرفتند .باز شدن دو رشته  DNAاز

جداسازی شده است.

یکدیگر ( )Initial denaturationدر دمای  37درجه

خصوصيات بيوشيميايی و تغذيهاي جدايهها :در

سانتیگراد به مدت  3دقیقه و چسبیدن آغازگر در

آزمونهای فنوتیپی شباهت بسیار باالیی بین استرینها

دمای  73درجه سلسیوس به مدت یك دقیقه و

مشاهده شد .جدایههای مورد بررسی گرم منفی،

ساخته شدن رشتههای  DNAجدید در دمای 67

بیهوازی اختیاری و لوان مثبت بوده ،توانایی ایجاد
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واکنش فوق حساسیت در توتون و تولید تراوش

شدت بيماريزايی :شدت بیماریزایی در تعداد 17

باکتریایی در میوه گالبی را داشتهاند و در محیط

استرین منتخب مورد ارزیابی قرارگرفت که با مقایسه

کینگ ب رنگیزه فلورسنت تولید ننمودند که به عنوان

نمونهها در دو تکرار تقریباً تمامی نمونهها پس از 2

گونه  E.amylovoraشناسایی شدند .جدایهها اکسیداز

روز هالهای به قطر یك سانتی متر را آلوده نمودند و

منفی و کاتاالز مثبت بوده ،در تولید مواد احیا کننده از

عالئم سوختگی و بالیت را نشان دادند.

سوکروز و هیدرولیز ژالتین و اسکولین مثبت بودند.

حساسيت به استرپتومايسين :تمامی استرینهای جدا

در آزمونهای احیاء نیترات ،تولید ایندول ،دهیدرولیز

شده از میزبانها و مناطق مختلف کشور به

آرجی نین ،لهانیدن سیب زمینی ،تولید استوئین،

آنتیبیوتیك استرپتومایسین و اکسی تتراسایکلین به

اسکولین،

میزان  133ppmو ( 333 ppmماده مؤثر) مس در

هیدرولیزکازئین و تولید گاز از گلوکز ،تولید  H2Sاز

ترکیب اکسی کلرور مس حساس بودند و هالهای

سیستئین ،دزوکسی ریبونوکلئاز ،اوره آز ،و لسیتیناز

بیش از  1میلیمتر ایجاد نمودند.

منفی بودند .جدایهها در استفاده از منابع کربنی

تنوع ژنتيکی استرينهاي عامل بيماري 17 :استرین

گلوکز ،گاالکتوز ،سوکروز ،سلوبیوز ،تریهالوز،

از استانهای مختلف با توجه به تنوع میزبانی در

اینوزینول ،فروکتوز ،ریبوز ،دی مانیتول ،دی

انگشتنگاری ژنتیکی به ،به روش  rep-PCRبا دو

سوربیتول ،گلیسرول ،سیترات ،الکتات ،فرمات و آل

آغازگر  ERICو  BOXمورد ارزیابی قرارگرفتند .در

پرولین مثبت و از رامنوز ،ملی بیوز ،مالتوز ،سوربوز،

این روش تمامی استرینها با هر دو آغازگر تکثیر

مانوز ،دی آرابینوز ،آدونیتول ،گلیسین ،مانوز،

شده و الگوی مشابهی در ژل آگارز ایجاد نمودند .این

آدونیتول ،آسکوربات ،نشاسته ،گلوتامیك اسید ،آل (-

نتایج بیانگر هموژنی ژنتیکی باال در گونه E.

) تارتارات و گاالکترونیك اسید استفاده ننمودند.

 amylovoraدر ایران میباشد (شکلهایA, B, C, D

الکتروفورز پروتئينهاي محلول سلولی :استرینها از

 3و .)2

هیدرولیز

توئین

،93

هیدرولیز

نظر پروفیل پروتئینی الگوی مشابهی با جدایه
استاندارد  ATCC 49946داشته و اختالفی بین
استرینها از نظر منشاء جغرافیایی و میزبانی مشاهده
نشده است و از این نظر همولوژی باالیی داشتند
(شکل .)1

شکل  .2 A, Bانگشتنگاري استرينهاي  E. amylovoraجدا شده از قزوين
(شمارههاي  ،)-10A2خراسان ( )2-9Bو جدايه مرجع ( ATCC 49946شماره
 )A, B1به روش  rep-PCRبا استفاده از آغازگر ERIC

شکل  .1پروفيل پروتئينی تعدادي از جدايهها در ژل پلی اکريل آميد
Fig1: Protein profile of some isolates in polyacrylamide gel

Fig B, A 2: Fingerprints of E. amylovora strains, isolated
from Ghazvin (numbers 2-10A), Khorasan (2-9B) and
reference isolate ATCC 49946 (number 1A,B), using repPCR method with ERIC primer.

بازنگري استرینهاي  Erwinia amylovoraعامل22 ...

بازدید و نمونهبرداری در استانهای مختلف نشان داد
که عامل بیماری در همه استانهای اجرای این تحقیق
و تعدادی از استانهای دیگر که در این تحقیق
پیشبینی نشده بود به شدت فعال بوده که میزان
آلودگی در سالهای مختلف با توجه به گرم و
مرطوب بودن فصل بهار تفاوت زیادی دارد .جدایهها
از نظر شدت بیماریزایی با توجه به گیاهی که از آن
جداسازی شدند تفاوتی در آزمایشات نشان ندادند در
شکل  .3C, Dانگشتنگاري استرينهاي  E. amylovoraجدا شده از
لرستان (شکل  ،)Cتهران ( ،)2-6Dسمنان ( )7-14Dو جدايه مرجع
 )1D( ATCC 49946به روش  rep-PCRبا استفاده از آغازگر ERIC
Fig3 C, D: Fingerprint of E. amylovora strains, isolated from
Lorestan (picture C), Tehran (2-6D), Semnan (14D-7) and
reference isolate ATCC 49946 (ID), using rep-PCR with
ERIC primer.

حالی که بعضی از جدایه ها از نظر شدت بیماریزایی
در واریتههای خاصی از میزبان با هم اختالف نشان
میدهند مانند جدایه  E4001Aکه با جدایه
 (ATCC 49946(Ea273از نظر شدت بیماریزایی
روی ارقام با هم تفاوت دارند ( Norelli et al.,

 .)1984همچنین در این تحقیق با بررسی نمونههای
تمشك از استان لرستان آلودگی و بیوواری که از
تمشك با نام  E. amilovora f. sp. Rubiجداسازی
شکل  .E4انگشتنگاري استرينهاي  E. amylovoraآذربايجان شرقی
(شمارههاي  ،)-82آذربايجان غربی (شمارههاي  )-159و جدايه مرجع
( ATCC 49946شماره  )1به روش  rep-PCRبا استفاده از آغازگر
ERIC
Fig4E: Fingerprint of E. amylovora strains, isolated from
East Azerbijan (numbers 2-8), West Azerbijan (9-15) and
reference isolate ATCC 49946 (number 1) using rep-PCR
with ERIC primer.

شده بود در ایران مشاهده نشده است ( Starr et al.,

 .)1951همه استرینها از نظر حساسیت به آنتی
بیوتیكهای استرپتومایسین و اکسی تتراسایکلین در
قیاس با جدایه مرجع مشابه و حساس بودند در
صورتی که استرینهای مقاوم در بسیاری از کشورها
از جمله ایاالت متحده که بیش از چهار دهه از
استرپتومایسین استفاده مینمایند و فلسطین اشغالی
گزارش شده است ( .)Vannest, 2000در بروز
مقاومت باید دو نکته مورد توجه قرارگیرد یکی ایجاد
مقاومت که تحت تأثیر موتاسیونهای مختلفی در

شکل  .5انگشتنگاري يك نماينده از استرينهاي E. amylovora

استانهاي آذربايجان شرقی ( ،)3آذربايجان غربی ( ،)4سمنان ( ،)5تهران
( ،)6قزوين ( ،)7خراسان ( ،)8لرستان ( ،)9زنجان ( ،)10جدايه مرجع

باکتریها ایجاد میشود که این مسئله کمتر در اثر
کاربرد باکتری کشها میباشد و بیشتر به توانایی

 )2( ATCC 49946و کنترل منفی ( )1به روش  rep-PCRبا استفاده از

باکتریها در اکتساب مقاومت از محیط که با روش

آغازگر BOX

کنجوگاسیون دوتایی و یا سه والدی اتفاق میفتد

Fig5: Fingerprinting of a representative of the E. amylovora
strains in East Azerbaijan (3), West Azerbaijan (4), Semnan
(5), Tehran (6), Ghazvin (7), Khorasan (8), Lorestan (9),
Zanjan (10), reference isolate ATCC 49946 (2) and negative
control (1), using rep-PCR with BOX premier.

هست و دیگری برجسته شدن مقاومت که در ظهور

 22فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره سیزدهم ،شماره اول7931 ،

جدایههای مقاوم در بسیاری از موارد انتظار میرود،

علوم کشاورزی ایران ،جلد  ،31شماره  ،3صفحات

به این معنی که استرینهای مقاوم در طبیعت موجود

.261-263

بوده ولی در استفاده از باکتری کشها جمعیت

 )2امیدوار ،ر ،.شمس ،م و .و ،رحیمیان .1397 .توصیف و
شناسایی جدایههای ایرانی باکتری  E.amylovoraبا

حساس کم شده و یا از بین میروند و جمعیت

استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی .مجله

مغلوب مقاوم نمایان میگردد که انتخاب محیطی نام

بیماریهای گیاهی.696-613 :22 ،

دارد .از نظر ژنتیکی جدایههای ایرانی به همراه جدایه

 )3ذاکری ،ز و .ب ،شریفنبی .1313 .بیماری آتشك گالبی در

مرجع با روش  rep-PCRمورد مقایسه انگشتنگاری

کرج .خالصه مقاالت دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،

 DNAقرار گرفتند .در این تحقیق جدایههای ایرانی
که از تمامی مناطق تولید درختان میوه دانهدار و از

کرمان .صفحه .171
 )2مزارعی ،م ،.ذاکری ،ز و .ن ،حسنزاده .1313 .وضعیت
بیماری آتشك روی درختان میوه در استان آذربایجان

میزبانهای اصلی و همچنین غیراقتصادی جمع آوری

غربی و قزوین در سالهای  1311تا  .1312مجله

شده بودند مورد ارزیابی قرارگرفتند .نتایج نشان داد

بیماریهای گیاهی ،شماره  2-1صفحات  27تا .32

که کمترین تفاوتی بین جدایههای ایرانی و نیز جدایه

5) Atanasova, I., Kabadjova, P., Stefanova, K.,
Bogatzevska, N., Moncheva, P. 2009.
Differentiation of Erwinia amylovora
strains from Bulgaria by PCR-RFLP
analysis.
European
Journal
Plant
Pathology, No 124:451-456.
6) Bereswill, S., Pahl, A., Belleman, P., Zeller,
W., and Geider, K. 1992. Sensitive and
species-specific detection of Erwinia
amylovora by polymerase chain reaction.
Applied
and
Environmental
Microbiology, No 58:3522–3526.
7) Burr, T. J., Norlli, J. L., Katz, B., Wilcox,
W. F. and Hoying, S. A. 1988.
Streptomycin resistance of Pseudomonas
syringae pv. populans in apple orchards
and its association with a conjugative
plasmid. Phytopathology, No 78: 410413.
8) De Bruijn, F. J. 1992. Use of repetitive
(repetitive extragenic palindromic and
enterobacter
repetitive
intergenic
consensus) sequence and the polymerase
chain reaction to fingerprint the genomes
of Rhizobium meliloti isolates and other
soil bacteria. Applied and Environmental
Microbiology, No 58: 2180-2187.
9) Dye, D. W. 1968. A taxonomic study of the
genus Erwinia I. the amylovora group.
New Zealand Journal of Crop and
Horticultural Science, No 11: 590-607.
10) Fahy, P. C. and Hayward, A. C. 1983.
Media and methods for isolation and
diagnostic tests. In: Fahy, P. C. and

مرجع  ATCC 49946هم در  ERIC-PCRو هم در
 BOX-PCRمشاهده نشد .در یك تحقیق دیگری که
با تعداد کمی جدایه که از سالهای مختلف در ایران
جمع آوری شده بود بر اساس روش RAPD-PCR

مورد مقایسه قرارگرفتند که تفاوتی در نتایج مشاهده
نشده بود (امیدوار و همکاران.)1397 ،
نتيجهگيري کلی
در پروفیل پروتئینی جدایههای ایرانی با جدایه
استاندارد ،تفاوتی مشاهده نشد که با نتایجی که در
ایران درسال  1313توسط افیونیان گزارش شده بود
مشابه است که این خود نشانهی ایجاد نشدن مقاومت
و عدم تغییر ژنتیکی جدایههاست .بنابراین باتوجه به
تعیین تنوع ژنتیکی پاتوژنها که در همهگیرشناسی
بیماری اهمیت دارد میتوان گفت که پیش نیاز
اساسی در توسعه روشهای تشخیصی نیز میباشد.
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