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AABBSSTTRRAAKK  

PPeennaammbbaattaann  NN  oolleehh  ttaannaammaann  kkeeddeellaaii  mmeellaalluuii  ssiimmbbiioossiiss  ddeennggaann  bbaakktteerrii  rrhhiizzoobbiiuumm  sseerriinnggkkaallii  mmeennggaallaammii  

ggaanngggguuaann  yyaanngg  ddiisseebbaabbkkaann  oolleehh  ppeemmuuppuukkaann  ssiinntteettiikk  yyaanngg  ttiiddaakk  bbiijjaakk  sseerrttaa  kkoommppaakkssii  ttaannaahh  aakkiibbaatt  

mmeekkaanniissaassii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ppeerrlluu  ddiiccaarrii  jjaallaann  kkeelluuaarr  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  ppaassookkaann  NN  bbaaggii  ttaannaammaann  kkeeddeellaaii,,  

aannttaarraa  llaaiinn  ppeemmaannffaaaattaann  bbaaggiiaann  aaeerriiaall  sseebbaaggaaii  tteemmppaatt  hhiidduupp  mmiikkrroooorrggaanniissmmee  mmeenngguunnttuunnggkkaann..  DDiiaannttaarraa  

mmiikkrroooorrggaanniissmmee  tteerrsseebbuutt,,  bbaakktteerrii  ffoottoossiinntteettiikk  SSyynneecchhooccooccccuuss  sspp  ddaappaatt  hhiidduupp  ddii  ppeerrmmuukkaaaann  ddaauunn  ddaann  

bbeerraassoossiiaassii  ddeennggaann  ttaannaammaann  kkeeddeellaaii..  KKeehhaaddiirraann  bbaakktteerrii  ffoottoossiinntteettiikk  iinnii,,  ddiissiinnyyaalliirr  mmeennggggaanngggguu  aakkttiivviittaass  

ppeennaammbbaattaann  NN  oolleehh  rrhhiizzoobbiiuumm  ppuullaa..  UUnnttuukk  mmeenngguujjii  kkeebbeennaarraann  ssiinnyyaalleemmeenn  tteerrsseebbuutt,,  ddiillaakkuuaakknn  ppeenneelliittiiaann  

ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  mmeettooddee  aapplliikkaassii  bbaakktteerrii  SSyynneecchhooccooccccuuss  sspp  tteerrhhaaddaapp  ttaannaammaann  kkeeddeellaaii..  AApplliikkaassii  ((11))  bbaakktteerrii  

ddiiaapplliikkaassiikkaann  ssaattuu  kkaallii  ppaaddaa  ffaassee  ppeerrttuummbbuuhhaann  eekkssppoonneennssiiaall,,  ((22))  bbaakktteerrii  ddiiaapplliikkaassiikkaann  dduuaa  kkaallii,,  ffaassee  

eekkssppoonneennssiiaall  ddaann  ffaassee  iinniissiiaassii  bbuunnggaa,,  ((33))  bbaakktteerrii  ddiiaapplliikkaassiikkaann  dduuaa  kkaallii  ppaaddaa  ffaassee  iinniissiiaassii  bbuunnggaa  ddaann  

ppeennggiissiiaann  ppoolloonngg,,  ddaann  ((44))  bbaakktteerrii  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ttiiggaa  kkaallii,,  yyaaiittuu  ffaassee  eekkssppoonneennssiiaall,,  iinniissiiaassii  bbuunnggaa  ddaann  

ppeennggiissiiaann  ppoolloonngg,,  sseerrttaa  ttaannaammaann  kkoonnttrrooll//ttaannppaa  aapplliikkaassii  bbaakktteerrii..  HHaassiillnnyyaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  aapplliikkaassii  

bbaakktteerrii  SSyynneecchhooccooccccuuss  sspp  bbaaiikk  ppaaddaa  ffaassee  ppeerrttuummbbuuhhaann  vveeggeettaattiiff  mmaauuppuunn  rreepprroodduukkttiiff  mmeenniinnggkkaattkkaann  

kkaanndduunnggaann  NN  ttoottaall  jjaarriinnggaann..  PPeenniinnggkkaattaann  iinnii  ddiippeerroolleehh  mmeellaalluuii  sseerraappaann  NN,,  bbuukkaannnnyyaa  ddaarrii  ffiikkssaassii  NN  oolleehh  

bbiinnttiill  aakkaarr..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  bbeerraarrttii  bbaahhwwaa  aakkttiivviittaass  nniittrrooggeennaassee  bbiinnttiill  aakkaarr  rreennddaahh  ddaallaamm  mmeemmffiikkssaassii  NN22..  

PPeenniinnggkkaattaann  NN  ttoottaall  jjaarriinnggaann  bbeerrddaammppaakk  ppaaddaa  ppeenniinnggkkaattaann  llaajjuu  ffoottoossiinntteessiiss  ddaann  hhaassiill  bbiijjii  kkeeddeellaaii,,  sseerrttaa  

ppeenniinnggkkaattaann  kkaanndduunnggaann  pprrootteeiinn  bbiijjii..  
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