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 ملخص العربيلا
 

ـــتشســــــــــاالنظام  DSF (Diffusible Signal Factor)الـ تتوسـط إشـــــــــارات عائـــــلــــــــــة           عار عن النصاب العددي ـــــــ

Quorum Sensing (QS) بكتيريا الجنس  عندXanthomonas  ة ـــــــــــيتحكم بتعبير مورثات القدرة اإلمراضيالذي

الذي تعيش فيه من جهة، وفي تنظيم التفاعالت  العددية في الوسط كثافتهاباالعتماد على  Xanthomonasللجنس 

 المتبادلة بينها وبين العائل النباتي من جهة أخرى. 

 Xanthomonas citri subsp. malvacearumوانطالقًا من ذلك ُدرس تأثير خالصة وسط زرع البكتيريا 

S101 (Xcm S101 )الحاوية على إشـارات عائلـة الـDSF   واإلشارة النقية الـDSF  على بعض عوامـــل الشراســـــــــــة عند

وإنتاج البروتياز والسكريات  Biofilmكالنمو والبقاء والحركة وتشكل الـبيوفيلم  Xcm S101بكتيريا التبقع الزاوي على القطن 

ثيرهما داخل نبات القطن من ناحية ثانية، وتأ Xcm S101المعقدة الخارجية من ناحية، وتأثيرهما على تطور البكتيريا 

  على القدرة اإلنباتية وردود الفعل الدفاعية عند نبات القطن من ناحية ثالثة.

أظهرت النتائج انخفاض قدرة البكتيريا الُمعاملة مسبقًا بتراكيز مختلفة من الخالصة البكتيرية الحاوية على إشارات 

على النمو والبقاء، وكذلك انخفضت قدرتها على الحركة وإنتاج البروتياز والسكريات  DSFواإلشارة النقية الـ  DSFعائلة الـ 

، كما أظهرت النتائج من جهة أخرى تحسن إنبات بذور القطن المعاملة مسبقًا Biofilmالمعقدة الخارجية وتشكل البيوفيلم 

، وكذلك بينت النتائج انخفاض الشدة DSFالـ واإلشارة النقية  DSFبالخالصة البكتيرية الحاوية على إشارات عائلة الـ 

في األوراق الحقيقية لنباتات القطن التي عوملت بذورها مسبقًا بهما، وكذلك انخفض نمو  Xcm S101المرضية للبكتيريا 

النتائج  تفي األوراق الفلقية الُمعاملة مسبقًا بطريقة نقع البذور أو الحقن مقارنة مع الشاهد، كما بين Xcm S101البكتيريا 

تراكم بيروكسيد الهيدروجين وتحفز برنامج الموت الخلوي المبرمج في األنسجة النباتية لألوراق الفلقية المعاملة مسبقًا بطريقة 

، كذلك ارتفعت مستويات أنزيم DSFواإلشارة النقية الـ  DSFالحقن بالخالصة البكتيرية الحاوية على إشارات عائلة الـ 

وراق الفلقية الُمعاملة مسبقًا بطريقة نقع البذور أو الحقن بالخالصة البكتيرية الحاوية على إششارات البيروكسيداز في األ

 . DSFواإلشارة النقية الـ  DSFعائلة الـ 

 

، تحسن إنبات Biofilm، النمو، الحركة، البروتياز، السكريات المعقدة الخارجية، البيوفيلم DSF ،QS الكلمات المفتاحية:

ة.يالشدة المرض البذور، ردود الفعل الدفاعية،



 

Abstract  
The DSF-family (Diffusible Signal Factor) signals mediate the Quorum Sensing (QS) 
system in bacteria Xanthomonas sp, which it controls the expression of the pathogenicity 
genes of the Xanthomonas sp. responding to their density in the environment which they 
live in, and regulation of interaction between the bacteria and the plant host. Based on 
that, the research aimed to study the effect of both DSF–family–containing extract of 
culture of Xanthomonas citri subsp. malvacerum S101 (Xcm S101) and the pure DSF 
signal on some virulence factors in Xcm S101 such as: growth, survival, movement, 
biofilm formation, production of proteases and exopolysaccarides EPS. Moreover, their 
effect on the development of Xcm S101 in cotton plant. In addition, their effect on the 
germination capacity of cottonseeds as well as defensive reactions of the cotton plant. 
The results show a decrease in the ability of bacteria previously treated with additional 
concentrations of the DSF–family–containing extract of culture of Xcm S101 the pure DSF 
signal to grow and survive, as well as their ability to motility, production of proteases, 
exogenous complex sugars, and biofilm formation. On the other hand, the results showed 
an improvement in cottonseed germination which Pre-treatment with DSF–family–
containing extract of culture of Xcm S101 and pure DSF signal. The results also show a 
decrease in the pathogenicity of Xcm S101 bacteria in the leaves of cotton plants whose 
seeds were treating previously with them, as well as a decrease in the growth of Xcm 
S101 bacteria in the cotyledons previously treated by soaking or seeding method. The 
injection compared with the control, as the results show the accumulation of hydrogen 
peroxide and stimulating the programmed cell death program in the plant tissues of the 
cotyledons previously treated by injecting DSF–family–containing extract of culture of Xcm 
S101 and pure signal DSF. The levels of peroxidase enzyme were also increasing in the 
cotyledon leaves previously treated by soaking the seeds or injecting the DSF- family-
containing extract culture of Xcm S101 and pure signal of the DSF. 
 
Key words: DSF, QS, growth, motility, proteases, Exopolysaccarides, Biofilm, Improvement of 
seed germination, Defense reactions, Disease severity. 
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