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Dannelsen af symbiotiske rodknolde på bælgplanters rødder er resultatet af en meget specifik 
interaktion hvor planten selekterer de kvælstoffikserende rhizobium bakterier der inficerer rodvævet. 
Denne symbiose gør det muligt for bælgplanter at kolonisere marginale jorder og tilføre 
næringsstoffer der efterfølgende gør jorderne mere egnede for andre afgrøder. Hovedparten af denne 
positive effekt tilskrives berigelsen af jordens kvælstofindhold i forbindelse med bælgplanternes 
symbiotiske kvælstoffiksering. Bidrag fra det samfund af bakterier (den mikrobiota) der lever inden i 
eller på (rhizosfære) bælgplanternes rødder har hidtil ikke været taget i betragtning. For at forstå 
samspillet mellem rhizobium bakterierne og bakterie-samfund der også har en interaktion med 
planten har vi udforsket hvordan den symbiotiske kvælstoffiksering og de gener der styrer de 
bagvedliggende symbiotiske mekanismer (det symbiotiske program) indvirker på sammensætningen 
af den rod-associerede mikrobiota. Sammensætningen af bakterie-samfundet associeret med Lotus 
japonicus vildtype (WT) plante-rødder blev derfor bestemt og sammenlignet med bakterie 
samfundene på rødderne af fire symbiotiske plante-mutanter (nfr5-2, nfr5-3, nin-2, og lhk1-1). Som 
forventet viste det sig at de bakterielle samfund i rodknolde afveg fra dem i rødderne og i 
rhizosfæren.  Rodknoldene udgør en meget selektiv bakteriel niche og den rodknold-berigede 
mikroflora inde i roden og i rhizosfæren havde lignendesammensætning. Disse resultater tyder på, at 
en parallel udvælgelse af bakterier fra rodzonen er ansvarlig for etablering af et karakteristisk 
bakterielt samfund i rodknold og rod. 
Til vores overraskelse viste det sig at de fire symbiose mutanter havde lignende samfund på deres 
rødder og rhizosfærer men at disse var signifikant forskellige fra dem, der var associeret med 
vildtype-planter. Dette skift i det bakterielle samfund blev derefter udforsket ved at karakterisere den 
taksonomiske sammensætning af bakterierne. Resultaterne viste at det genetisk bestemte symbiotisk 
program spiller en central rolle i udvælgelsen af specifikke jordbakterier og skabelsen af 
differentierede samfund i roden og rhizosfæren. Det viste sig yderligere at den differentiering der 
sker i roden og i rhizosfæren drives af det symbiotiske program på tværs af flere bakterielle ordener 
uafhængigt af den kvælstofmængde der var tilgængelig for planterne. 
Dette tyder på, at det er den genetisk styrede af det symbiotiske program der bestemmer strukturen af 
de rod-associerede samfund og ikke indirekte effekter fra fjernelsen af symbiotisk kvælstoffiksering. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 Ternær illustraition af den relative sammensætning af bakterier (operational taxonomic units, 
OUT) i jord, rhizosfære og rod. 


