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Wprowadzenie: Typowe formy interakcji między roślinami, a mikroorganizmami można podzielić na komensalne,
mutualistyczne lub patogenne. Do mutualistycznych oddziaływań zaliczyć możemy interakcje z udziałem bakterii
endofitycznych. Grupa bakterii endofitycznych najliczniej reprezentowana jest przez przedstawicieli rodzajów Bacillus i
Pseudomonas. Część szczepów reprezentujących rodzaj Pseudomonas wykazuje zdolność do syntezy związków o charakterze
przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Mogą więc być wykorzystane, jako potencjalne czynniki w biokontroli.
Cel: Badaniami objęto trzy szczepy (A1B1; 23aP; 16B1) wyizolowane z brodawek korzeniowych rośliny bobowatej Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny), gatunku znajdującego się pod ścisłą ochroną na terytorium Polski (Ryc. 1). Celem
badań było ustalenie, na podstawie analizy porównawczej sekwencji genów metabolizmu podstawowego (recA, rpoB, gyrB),
pozycji taksonomicznej i relacji filogenetycznych badanych izolatów bakteryjnych.

Ryc. 2 Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie porównania
sekwencji genów rpoB izolatów oraz szczepów referencyjnych z bazy
danych GenBank. Filogram otrzymany został przy użyciu metody
,,Neighbour-joining”. Przy węzłach zostały przedstawione wartości
procentowe ,,bootstrap” dla 1000 powtórzeń.

Ryc. 4 Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie porównania
sekwencji genów gyrB izolatów oraz szczepów referencyjnych z bazy
danych GenBank. Filogram otrzymany został przy użyciu metody
,,Neighbour-joining”. Przy węzłach zostały przedstawione wartości
procentowe ,,bootstrap” dla 1000 powtórzeń.

Materiały i metody: Wyizolowano
materiał
genetyczny
3
izolatów
bakteryjnych standardową metodą z
użyciem tiocyjanianu guanidyny, a
następnie amplifikowano fragmenty
genów metabolizmu podstawowego rpoB,
recA i gyrB zgodnie z procedurami
podanymi w literaturze (Gomila i in. 2015;
Mukhia
i
in.
2022).
Po
zsekwencjonowaniu
amplikonów,
przeprowadzono ich analizy porównawcze
z sekwencjami szczepów referencyjnych
dostępnych w bazie danych GenBank, przy
użyciu programów: Chromas, ClustalX2,
GeneDoc, MegaX.

Ryc. 1 Chamaecytisus albus (https://rzadkierosliny.mnkd.pl/)

Wyniki: Analiza porównawcza dla genu
rpoB wykazała małe zróżnicowanie
genetyczne
badanych
szczepów.
Sekwencje genu rpoB izolatów wykazały
duże podobieństwo do sekwencji
szczepów
należących
do
rodzaju
Pseudomonas. Utworzyły one wspólne
grono ze szczepami reprezentującym
gatunek Pseudomonas chlororaphis (Ryc.
2).
Analiza porównawcza sekwencji genów
recA i gyrB badanych szczepów również
wykazała małe zróżnicowanie genetyczne
izolatów. Podobnie, jak miało to miejsce w
przypadku analizy porównawczej dla genu
rpoB, badane szczepy wykazały duże
podobieństwo genetyczne sekwencji do
bakterii
gatunku
Pseudomonas
chlororaphis (Ryc. 3 i 4).
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Ryc. 3 Drzewo filogenetyczne utworzone na podstawie porównania
sekwencji genów recA izolatów oraz szczepów referencyjnych z bazy
danych GenBank. Filogram otrzymany został przy użyciu metody
,,Neighbour-joining”. Przy węzłach zostały przedstawione wartości
procentowe ,,bootstrap” dla 1000 powtórzeń.

Wnioski: Analiza porównawcza sekwencji trzech genów metabolizmu podstawowego wykazała, że wyizolowana grupa
endofitów szczodrzeńca zmiennego reprezentuje rodzaj Pseudomonas. Wszystkie badane szczepy wykazały bardzo duże
podobieństwo sekwencji genów gyrB, recA oraz rpoB (odpowiednio: 96,3-98,6%, 96-99,3%, 97,6-99,4% podobieństwa) do
gatunku Pseudomonas chlororaphis. Ponadto uzyskane rezultaty badań wskazują, że szczepy mogą reprezentować odrębny
podgatunek w obrębie gatunku Pseudomonas chlororaphis.

