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انگشتنگاری و فیلوژنی مولکولی برخی از سیانوباکتریهای هتروسیتدار با استفاده از مناطق
* و پالیندرومهای به شدت تکراری به عنوان مارکرهای مولکولیITS ،16S rRNA
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چکیده
 وERIC ،HIP  و توالیهای پاليندرومیITS  و16S rRNA  يافتن روابط فيلوژنتيک سيانوباکتریها براساس ژنهای،هدف از اين مطالعه
 نمونهبرداری از پنج چشمه از قناتهای کمعمق روستاهای گنبدکاووس (استان گلستان) انجام شد و در محيط، به اين منظور. بوده استSTRR
 درخت فيلوژنتيک با استفاده از روش. تکثير و توالیيابی شدندITS  و16S rRNA  ژنهای،DNA  پس از استخراج. خالصسازی گرديدZ8 کشت
 در بخشهای مختلف مارپيچ،ITS  ساختار ثانويه. ساخته شدIqtree server  و مدل مناسب به کمک وب سرور برخطLikelihood Maximum
 آناليز فيلوژنتيک انگشتنگاریها، سپس. رسم شدMfold  به کمک برنامهV3  وBOX A ،BOX B ،tRNAAla ،tRNAIle ،D3 ،D2 ،D1-D1′
،STRR  وERIC ،HIP PCR  توليد شده با پروفايلهایDNA به کمک حضور و عدم حضور باندهای مجزا و قابل تکثير در هر الگوی انگشتنگاری
 نتايج نشان داد که سويههای مورد بررسی متعلق به چهار تيره به اسامی. استفاده شد،به اطالعات دوتايی تبديل برای ساختن دندروگرام مرکب
 نتايج کالسترهای. بودندNostocales  از زيربخش راستهCalotrichaceae  وHapalosiphonaceae ،Nostocaceae ،Aphanizomenonaceae
 نتايج حاصل از، به هر حال.دندروگرامهای رسم شده حاصل از تکثير توالیهای پاليندرومی تاييدکننده کالستربندیهای درختهای فيلوژنتيکی بود
 ساختارهای ثانويه منحصر به فردی يافت گرديد که الگوی مشابهی با سويههای نزديک،ITS  ژنBox-B  وD1-D1′ بخشهای متغير در بخشهای
 برای تمايز سويههای، آناليزهای درونرايانهای و فيلوژنتيکی، نتايج کلی نشان داد که دادههای حاصل از انگشتنگاریهای ژنوميک.به خود را نداشتند
.نزديک به هم سيانوباکتریها بسيار مفيد میباشند
Nostocaceae ،Hapalosiphonaceae ،Calotrichaceae ،Aphanizomenonaceae ، آناليزهای درون رايانهای:واژههای کلیدی
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Summary
This study aimed to investigate phylogenetic relationships of cyanobacteria based on the 16S rRNA, ITS genes and palindromic
sequences of HIP, ERIC, and STRR. The use of Internal Transcribed Spacer (ITS) region secondary structures has been proposed for
phylogenetic reconstructions. Sampling was done from five Ghanats of shallow aqueducts located at Gonbad Kavous villages (Golestan
province, NE of Iran), and purified in Z8 culture medium. After DNA extraction, 16S rRNA and ITS genes were amplified and
sequenced. The phylogenetic tree was created using the Likelihood Maximum method and the appropriate model with the help of Iqtree
online web server. The secondary structure of ITS was drawn in different parts of helix D1-D1′, D2, D3, tRNAIle, tRNAAla, BOX B,
BOX A, and V3 using Mfold program. Then, phylogenetic analysis of fingerprints was converted to binary information with the
presence and absence of separate, and reproducible bands in each DNA fingerprint pattern generated by PCR profiles of HIP, ERIC
and STRR, and binary information was used to construct a composite dendrograms. The results showed that, the studied strains
belonged to four families viz. Aphanizomenonaceae, Nostocaceae, Hapalosiphonaceae, and Calotrichaceae of subsections of order
Nostocales. The results of the dendrograms clusters drawn from the proliferation of palindrome sequences confirmed the clustering of
phylogenetic trees. However, the results of the variable sections found in sections D1-D1′ and Box-B of the ITS gene revealed unique
secondary structures that did not have a similar pattern to their close counterparts. The overall results showed that, the data obtained
from genomic fingerprints, in silico and phylogenetic analysis are very useful for distinguishing closely related strains of cyanobacteria.
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مقدمه
سيانوباکتریها به دليل دارا بودن کلروفيل و انجام فرآيند
فتوسنتز اکسيژنی توسط دو فتوسيستم که در جلبکها و ديگر
گياهان آلی است ،به جلبکهای سبز-آبی نيز مشهورند .در بسياری
موارد ،از سيستم کد بينالمللی گياهشناسی برای تاکسونومی آنها
استفاده میشود که تنها براساس ويژگیهای ريختشناسی آنها
است .با اين حال ،مطالعات فراساختاری نشان میدهد که
سيانوباکتریها (پروکاريوتها) ،فاقد هسته سازمانيافته و ديگر
اندامکها بوده و دارای ديواره پپتيدوگليکانی هستند که مشخصه
يوباکتریهای گرم منفی است .به عالوه ،مشخصههای ديگری نيز
مانند دستگاه فتوسنتزی و توليد اکسيژن که آنها را از ديگر
باکتریها متمايز میسازد وجود دارند (.)Liu et al. 2014
ردهبندی سيانوباکتریهای ريسهای هتروسيتدار که از
ريختشناسی متنوع و همچنين ويژگیهای فيزيولوژيکی آنها
منشا میگيرد ،مشکالت بسياری را برای تاکسونوميستها ايجاد
کرده ،چراکه تنوع در ريختشناسی ،موجب شناسايیهای نادرست
گرديده و شباهتهای فيزيولوژيکی و ريختشناختی نبايد بين
سويههای مختلف سيانوباکتريايی ،معياری برای انعکاس ارتباطات
ژنتيکی بين سويهها در نظر گرفته شود .لذا همين امر منجر
به گسترش روشهای نوين و قابلاعتمادی برای ردهبندی
تاکسونوميکی سيانوباکتریها (سيانوپروکريوتها) گرديده است؛
روشهايی مانند مطالعات مقايسهای ترکيب بازهای  ،DNAارزيابی
براساس هيبريداسيون  ،DNAتوالیيابی ژنها و استراتژیهای
انگشتنگاری .)Komárek et al. 2014, 2016( DNA
امروزه استفاده از مارکرهای مولکولی شامل توالیهای
پاليندرومی به شدت تکراری Highly Iterated ( HIP
 ،)Palindromesتوالیهای تکراری کوتاه پشتسرهم تکرارشونده
 ،)Short Tandemly Repeated Repetitive( STRRتوالی تکراری
درون ژنی توافقی اينتروباکتريوم Enterobacterial ( ERIC
 )Repetitive Intergenic Consensuو پاليندرومهای تکراری
خارج ژنی  )Repetitive Extragenic Palindrome( REPکه
شامل تکنيکهای بر محور  PCRهستند و  rep-PCRناميده
میشود ،در فيلوژنی مولکولی سيانوباکتریها مرسوم هستند .اين
روشها از توالیهای تکراری اليگونوکلئوتيدی حاضر در سويههای
سيانوباکتريايی برای تشخيص اعضای نزديک متعلق به يک جنس
استفاده میکند ( .)Shokraei et al. 2019در واقع ،ژنوم
پروکاريوتها و يوکاريوتها ،دارای توالیهای تکراری پراکنده
هستند .علیرغم عملکرد ناشناخته آنها و فقدان اطالعات درباره
اينکه آنها چگونه حفظ و پراکنده شدهاند ،حضور اين توالیها،

پراکنش گسترده آنها و طبيعت محافظت شده آنها ،نه تنها از
نظر روششناسی برای انگشتنگاری  ،DNAاز اهميت بسياری
برخوردار است که به عنوان روشی جايگزين برای شناسايی گونهها
و سويهها در مطالعات گوناگون ،معرفی شده است .توالیهای
تکراری  ،DNAدر ابتدا در ژنوم  Calothrixگزارش و سپس در
سويه  Anabaena sp. PCC 7120و بعدها در جنسهای
سيانوباکتریها هتروسيستدار ديگر نيز يافت شدند ( Driscoll et
 .)al. 2018توالیهای تکراری در ژنوم پروکاريوتها میتوانند،
جايگاههای اتصالی برای پرايمرهای اليگونوکلئوتيدی در روش
انگشتنگاریهای ژنوميک به واسطه واکنش زنجيرهای پليمراز
 rep-PCRباشد rep-PCR .براساس پرايمرهای اليگونوکلئوتيدی
است که با توالیهای تکراری ،مکمل هستند و تکثير قطعات DNA
با اندازههای مختلف که بين اين عناصر قرارگرفتهاند را امکانپذير
میکنند .سپس ،امپليکونهای چندگانه با اندازههای مختلف،
به وسيله الکتروفورز جداسازی شده و الگوهای انگشتنگاری
اختصاصی برای هر سويه به دست میآيد .به اين صورت که
تعداد متنوعی از اين عناصر تکراری در جنسهای مختلف
سيانوباکتریها ،به دست میآيد .بنابراين ،با استفاده از پرايمرهای
مختلف میتوان انگشتنگاری  DNAمختلفی از ميکروارگانيسمها
را انجام داد .شناسايی و آناليز محصوالت  rep-PCRبا اندازههای
مختلف ،توسط معاينه بصری ژلهای لکهگذاری شده با اتيديوم
برمايد ،انجام میشود و سپس شناسايی با کمک کامپيوتر و
به کمک اسکن ليزری محصوالت تکثير و ليبل شده با فلوئورفور
صورت میگيرد .الگوهای انگشتنگاری  DNAمیتوانند با يکديگر
مقايسه شوند تا بتوان درجه ارتباط شباهت سويههای جداسازی
شده با يکديگر را تخمين زد (.)Moreira et al. 2020
آناليز توالیهای  ERIC ،HIPو  ،STRRابزاری قوی برای
مطالعات تاکسونومی معرفی شدهاند .اختصاصی بودن اين توالیها،
برای کشتهای غيراگزنيک سيانوباکتریها را نيز مفيد ساخته
است .اين توالیهای کوتاه تکراری ،نه تنها برای توليد انگشتنگاری
 DNAاختصاصی هر سويه استفاده میشوند ،بلکه به عنوان
پروبهای اليگونوکلئوتيدی و هم به صورت پرايمرهای برای
توليد پروفايلهای  DNAی تکثيرشده با  PCRبه کار میروند.
به عالوه ،اين توالیها ،به طور گستردهای برای تفکيک
سويههای سيانوباکتریها نيز استفاده شدهاند ( & Selvakumar
 .)Gopalaswamy 2008محققان ،سويههای سيانوباکتری
توليدکننده سم را با استفاده از توالیهای  STRRشناسايی کردند.
آنها با استفاده از توالیهای  ،STRRسطح باالتری از تنوع را
مشاهده کردند و کالستربندیهای مشخصی را بين چندين
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سيانوباکتری مستقل انجام دادند .توالیهای  ،STRRهمچنين
برای تفکيک سويه  Nostocهمزيست با Gunnera magellanica
از  G. tinctoriaاستفاده شدهاند ( .)Negi et al. 2019همچنين،
محققان ،روش انگشتنگاری براساس توالیهای  STRRو LTRR
را برای آشکارسازی ناهمگنی در ميان ايزولههای همزيست و
آزادزی گونههای  Gunneraارايه دادند .نتايج نشان داد که 22
ايزوله  Nostocاز مجموع  35ايزوله همزيست با گونههای نهاندانه
 Gunneraبودند (.)Anand et al. 2019
در حالی که ردهبندی سيانوباکتریها در درجه اول
براساس ويژگیهای ريختشناختی ،است اما همواره اين مشکل
مطرح است که ريختشناسی ميکروبها در کشتهای
آزمايشگاهی ،بيشتر اوقات نسبت به ريختشناسی اصلی آنان در
طبيعت تغيير پيدا میکند .برخی ويژگیهای شناسايی مانند
واکوئل گازی يا آکينتها میتوانند در محيطزيستهای مختلف و
شرايط کشت متفاوت ،متنوع باشند .يا حتی میتوانند طی کشت،
ناپديد شوند .تکنولوژی  PCRاين اجازه را داده است که ارزيابی
برای شناسايی گوناگونیها در سطح نوکلئوتيد انجام گيرد که اين
امر تأثير مهمی تقريبا در همه زمينههای زيستشناسی مدرن
داشته است .با پيشرفتهای صورت گرفته در زيستشناسی
مولکولی و بيوانفورماتيک ،اين امر امکانپذير شده است که ژنوم
يک ارگانيسم را برای يافتن توالیهای منحصر به فرد کندوکاو کرد.
از اين توالیهای منحصربهفرد میتوان برای تفکيک يک گروه
خاص از ميکروارگانيسمها از خويشاوندان نزديک آنها ،استفاده
کرد ( .)Nowruzi & Blanco 2019توالیهای  ،DNAامکان
استنباط فيلوژنی موجودات را میدهد که در واقع توالیهای DNA
در مقايسه با بسياری از ويژگیهای ريختشناختی کمتر تأثيرپذير
هستند .تاکسونومی ژنوتيپی براساس ژنها و فرآوردههای طبيعی
است .به رغم تول ي د طيف وسيعی از متابول يت ها ی ثانويه
توسط س يانوباکتری ها و قابليت رشدپذيری سريع آن ها ،تاکنون

81/81

فيلوژنتيک مولکولی و ژنتيک تکاملی آنها کمتر مورد بررسی قرار
گرفته و اين خود مشکالت زيادی را در معرفی سويههای برتر از
لحاظ توليد ترکيبات زيست فعال به همراه داشته است .همانطور
که کشف ترکيبهای شيميايی جديد در سيانوباکتریها میتواند
منجر به تکامل صنعت داروسازی شود ،معرفی صحيح سويه مورد
نظر از لحاظ تاکسونومی نيز از اهميت زيادی برخوردار است.
در اين راستا ،با توجه به اهميت بررسیهای ژنتيک تکاملی و
مولکولی در زمينه سويههای سيانوباکتریها و با توجه به اين که
تاکنون بيشتر سيانوباکتریهای مناطق مختلف ايران ناشناختهاند،
هدف از اين تحقيق ،استفاده از رويکرد پلیفازيک جهت آناليزهای
درون رايانهای انگشتنگاری ژنوميک و فيلوژنی مولکولی سيانو-
باکتریهای موجود در پنج قنات استان گلستان بود.
روش بررسی
 جمعآوری ،کشت ،خالصسازی و آناليزهای فنوتيپيکنمونههای آب شرب از تعدادی از قناتهای کمعمق
روستاهای شهرستان گنبدکاووس (استان گلستان) به نامهای
شلهکوچک نزديک روستای وکيلآباد ،طباطبايی نزديک روستای
حسينآباد تپهسر ،عباسآباد نزديک روستای حسينآباد جلين،
عيدی اسفندياری نزديک روستای کلوکن و فيروزه نزديک
روستای يساقی ]طول جغرافيايی ) (54°26ʼ 55ʼ ʼ Eو عرض
جغرافيايی ) [(36°51ʼ 25ʼ ʼ Nانجام شد (شکل  .)1جمعآوری
نمونهها نيز از آب قنات و هم از ديوارههای قنات صورت گرفت؛
به اين ترتيب که از هر چاه ،سه نمونه  500ميلیليتری از آب و
سه نمونه از ديوارههای چاه با استفاده از کاردک جمعآوری شد.
نمونهها در محيط کشت جامد  (Kotai 1972) Z8کشت داده
شدند و در اتاقک رشد با دمای  28درجه سلسيوس و روشنايی
ممتد المپ فلورسنت با شدت  30ميکرومول کوانتا انجام شد
(.)Nowruzi 2020
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شکل  -1ايستگاههای نمونهبرداری در منطقه تحت بررسی.
Fig. 1. Sampling stations in the area under investigation.

به منظور خالصسازی سيانوباکتریها از کشتهای
به دست آمده ،سه تا پنج بار کشت مجدد تهيه شد تا کامال از
خالص بودن آن اطمينان حاصل شود .جهت انکوباسيون ،بين يک
الی چهار هفته زمان در نظر گرفته شد .برای اطمينان از خالص
بودن سويهها ،از تلقيح در محيط کشت )R2ALAB163 (R2A
استفاده گرديد .بعد از آماده شدن هر محيط ،با سر سرنگ سترون
در زير لومينار فلو ،مقداری از نمونه کشتهای خالص شده
به صورت نقطه نقطه دورتادور تشتکهای پتری تلقيح شد .سعی
گرديد از تمام سطح کشت خالص شده ،نمونهبرداری انجام شود.
سپس تشتکهای پتری تلقيح شده ،در دمای  22درجه سلسيوس
به مدت پنج تا هشت روز و يا در دمای  30درجه سلسيوس
به مدت سه روز قرار داده شد و پس از رشد ،وجود و يا عدم وجود
پرگنه در اطراف هر نقطه بررسی گرديد .مرحله ريختشناختی
سيانوباکتریها به کمک ميکروسکوپ نوری مجهز به ميکرومتر
مدرج انجام گرديد و در نهايت ،شناسايیها براساس کُمارِک
( )Komárek 2020صورت گرفت.
 شناسايی مولکولی براساس توالی 16S-23S rRNA ITSسويههای سيانوباکتری هتروسيتدار پس از خالصسازی و
اطمينان از اگزنيک بودن محيط کشت ،برای بررسیهای مولکولی
مورد آزمايش قرار گرفتند .برای شناسايی جنس مورد نظر از لحاظ
مولکولی ،پس از استخراج  DNAاز هورموگونيومهای جداشده از هر
پرگنه ( ،)Fiore et al. 2000از توالی ژن  16 S rRNAو  ITSاستفاده
گرديد ) .(Iteman et al. 2000, Taton et al. 2003استخراج DNA
به روش دستی )Cetyltrimethylammonium bromide( CTAB
انجام گرديد .برای تعيين کيفيت  DNAاز روش کيفی به کمک

قرار دادن روی ژل الکتروفورز و نيز از روش کمّی به کمک دستگاه
نانودراپ استفاده گرديد .قطعات  1454تا  1494جفت بازی
 16S-23S rRNA ITSبه کمک  ،PCRدر حجم  50ميکروليتر
تکثير گرديد.
 ترسيم درخت فيلوژنتيکجستجوی بالست نوکلئوتيد برای يافتن توالیهای مشابه
ژن  16S rRNAموجود در پايگاه دادههای ™ GenBankدر
 NCBIانجام گرديد .همرديفسازی توالی ژن 16S rRNA
به دستآمده در اين بررسی به همراه ديگر توالیهای مشابه
برگرفته از  GeneBankبا استفاده از برنامه )Ver. 7( MAFFT
انجام گرديد .پس از انتخاب بهترين مدل ،رسم درختان فيلوژنتيک
با برنامه  Iqtree serverو با استفاده از آناليز Maximum
 Likelihoodصورت گرفت .ويرايش درخت حاصله به کمک برنامه
 Figtreeو  Inkscapeانجام شد.
 آناليز ساختار ثانويه منطقه 16S-23S rRNA ITSبه منظور رسممم سمماختار ثانويه  ،ITSاز وب سممرور
( Mfoldنسمممخه  )2/3اسمممتفاده شمممد ( .)Zuker 2003مناطق
مختلف مممارپيچ  ،D1-D1′مممارپيچ  ،D3 ،D2ژن ،tRNAIle
مارپيچ  ،V2ژن  tRNAAlaو  Box Bطبق )Iteman et al. (2000
جسمممتجو گرد يد .به عالوه ،برای پيشبينی حضمممور ژن های
 tRNA Ileو  tRNA Alaاز سممامانه  tRNAscan-SEاسممتفاده
گرديد.
 تکثير توالیهای پاليندرومیپروفايلهای  PCRپرايمرهای  ERIC ،HIPو  STRRروی
ژلهای آگارز بارگذاری شدند تا باندهای ضعيف از قوی تفکيک شوند.
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حضور و عدم حضور باندهای مجزا و قابل تکثير در هر الگوی
انگشتنگاری  DNAتوليد شده با پروفايلهای  ERIC ،PCR HIPو
 ،STRRبه اطالعات دوتايی تبديل شد و اين اطالعات برای ساختن
دندروگرام مرکب ،استفاده شد .نرمافزار )Ver. 2( BioDiversity Pro
برای انجام آناليز و با آپشن آناليز کالستر  Jaccardاستفاده گرديد.
برای تکثير قطعات تکراری  ،DNAهمه واکنشها شامل
 12/5ميکروليتر مسترميکس ،نيم ميکروليتر پرايمر ،دو ميکروليتر
 DNAالگو و يک واحد بر ميکروليتر تگ  DNAپليمراز انجام گرديد.
پرايمرهای مورد استفاده برای توالیهای  ERICشامل )5'- ERIC1A
' (ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3و )5'- ERIC1B
' (AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3بودند .برنامه PCR
شامل سيکل اول در  95درجه سلسيوس برای هفت دقيقه با 30
سيکل ( 94درجه سلسيوس برای يک دقيقه 52 ،درجه سلسيوس
برای يک دقيقه 65 ،درجه سلسيوس برای هشت دقيقه) و يک سيکل
در  65درجه سلسيوس برای  16دقيقه و انکوباسيون نهايی در چهار
درجه سلسيوس برای  30دقيقه انجام گرفت ) .(Bruijn 1992برای
تکثير پرايمر ،(5'-CCARTCCCCARTCCCC-3') STRR1a
برنامه  PCRشامل سيکل اول در  95درجه سلسيوس برای
شش دقيقه 30 ،سيکل ( 94درجه سلسيوس برای يک دقيقه56 ،
درجه سلسيوس برای يک دقيقه 65 ،درجه سلسيوس برای پنج
دقيقه) و يک سيکل  65درجه سلسيوس برای  16دقيقه و انکوباسيون
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نهايی در چهار درجه سلسيوس برای  30دقيقه انجام گرفت
( .)Rasmussen & Svenning 1998برای تکثير توالیهای HIP
از پرايمرهای 'HIP-GC; 5'- ،HIP-TG; 5'-GCGATCGCTG-3
' GCGATCGCGC-3و ' HIP-CA; 5'-GCGATCGCCA-3استفاده
گرديد و برنامه  PCRشامل  95درجه سلسيوس برای پنج دقيقه30 ،
سيکل ( 95درجه سلسيوس برای  30ثانيه 30 ،درجه سلسيوس برای
 30ثانيه 72 ،درجه سلسيوس برای  60ثانيه) ،يک سيکل در 72
درجه سلسيوس برای پنج دقيقه انجام شد ).(Smith et al. 1998
نتیجه
 بررسیهای ريختشناختینتايج حاصل از بررسی ريختشناختی سيانوباکتریهای
موجود در پنج قنات شهرستان گنبدکاووس ،نشان از حضور ده سويه
(جدول  )1متعلق به چهار تيره ،Aphanizomenonaceae
 Hapalosiphonaceae ،Nostocaceaeو  Calotrichaceaeتحت
راسته  Nostocalesبود .سه سويه مورد بررسی در کالد
 ،Neowestiellopsisيک سويه در کالد  ،Calothrixدو سويه در کالد
 ،Anabaenaيک سويه در کالد  ،Aliinostocيک سويه در کالد
 Nodulariaو دو سويه در کالد  Desmonostocجای گرفتند
(شکلهای  2و .)3

شکل  -2پرگنههای در حال رشد سيانوباکتریها در محيط کشت جامد  Z8فاقد نيتروژنNeowestiellopsis sp. .B ،Calothrix sp. Alborz 7 .A :
Desmonostoc sp. .F ،Desmonostoc sp. Alborz 10 .E ،Neowestiellopsis sp. Alborz 2 .D ،Neowestiellopsis sp. Alborz 8 .C ،Alborz 6

.Anabaena sp. Alborz 3 .J ،Anabaena sp. Alborz 4 .I ،Aliinostoc sp. Alborz 1 .H ،Nodularia sp. Alborz 9 .G ،Alborz 5
Fig. 2. Grown colonies of cyanobacteria on solid Z8 without nitrogen: A. Calothrix sp. Alborz 7, B. Neowestiellopsis sp.
Alborz 6, C. Neowestiellopsis sp. Alborz 8, D. Neowestiellopsis sp. Alborz 2, E. Desmonostoc sp. Alborz 10,
F. Desmonostoc sp. Alborz 5, G. Nodularia sp. Alborz 9, H. Aliinostoc sp. Alborz 1, I. Anabaena sp. Alborz 4,
J. Anabaena sp. Alborz 3.
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،Desmonostoc sp. Alborz 5 .B ،Desmonostoc sp. Alborz 10 .A : ميکروگرافهای نوری سويههای سيانوباکتریهای مختلف-3 شکل
،Nodularia sp. Alborz 9 .F ،Anabaena sp. Alborz 3 .E ،Anabaena sp. Alborz 4 .D ،Aliinostoc sp. Alborz 1 .C
Neowestiellopsis sp. .J ،Neowestiellopsis sp. Alborz 8 .I ،Neowestiellopsis sp. Alborz 6 .H ،Calothrix sp. Alborz 7 .G
.) ميکرومتر10  و5 =  (مقياسAlborz 2
Fig. 3. Different light micrographs of cyanobacteria strains: A. Desmonostoc sp. Alborz 10, B. Desmonostoc sp. Alborz 5,
C. Aliinostoc sp. Alborz 1, D. Anabaena sp. Alborz 4, E. Anabaena sp. Alborz 3, F. Nodularia sp. Alborz 9, G. Calothrix
sp. Alborz 7, H. Neowestiellopsis sp. Alborz 6, I. Neowestiellopsis sp. Alborz 8, J. Neowestiellopsis sp. Alborz 2
(Bars = 5 and 10 µm).

 عيدی اسفندياری و فيروزه، عباسآباد، طباطبايی، سيانوباکتریهای هتروسيتدار بومی شناسايی شده در روستاهای شلهکوچک-1 جدول
Table 1. Representing indigenous heterocystous cyanobacteria strains identified in Shol-e Koochak, Tabatabaii, Abbas
Abad, Eidi Esfandiary, and Firoozeh villages
Name of
Ghanat/strain
Shol-e Koochak

Aliinostoc

Nodularia

Calothrix

Desmonostoc

Anabaena

Neowestiellopsis

-

-

-



-



Tabatabaii



-

-

-



-

Abbas Abad

-

-

-

-

-

-

Eidi Esfandiary

-

-

-

-

-



Firoozeh

-
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 نتايج حاصل از آناليزهای فيلوژنتيکبرای ساخت درخت فيلوژنتيک  ،از سويه
) FR798924 ( Gloeobacter violaceus VP3-01
و  (AB015062) Synechococcus sp.ب ه عنوان ريشه
استفاده گرديد .نتايج حاصل از ارزيابی بهترين مدل برای
ساخت درخت با استفاده از وب سرور ، IQ tree server
 TPM 2 +I+G 4 +Fبود .اعداد کنار هر گره انشعابی ،
نشان دهنده فراوانی حاصل از آناليز بو ت استرپ حاصل از
 1000تکرار است .با توجه به درخت فيلوژنتيک ساخته
شده  ،هر شاخ ه روابط بين آرا يه ها از نظر نسل يا جد
(نياکانی) را معين م ی کند  .طول شاخه  ،بيانگر ميزان
تفاوت ها نسبت به نيای مشترک است که در واقع  ،طول
تعداد تغييرهايی است که در يک شاخه رخ داده است  .برای
ساخت درخت در مجموع  ،از  209سويه مختلف ز ير بخش
 Nostocalesاستفاده گرديد .درخت ساخته شده با روش
 Maximum Likelihoodنشان م ی دهد که سو يه ها
در چهار تيره ، Nostocaceae ، Aphanizomenonaceae
 Hapalosiphonaceaeو  Calotrichaceaeکالستربندی
شدند و هر سويه درون تيره خود در يک کالستر مشخص
و يک رنگ ويژه قرار گرفته است .نتايج حاصل از آناليز
فيلوژنتيکی سو يه های کالستربندی شده در تيره
 Calotrichaceaeنشان داد که Calothrix sp. Alborz 7
دارای قرابت با سوي ه Calothrix desertica PCC 7102
است و با حمايت باالی بوت استرپ (  95 / 74درصد ) در
کالد مشترک قرار م ی گ ي رد  .نتايج حاصل از آناليز
فيلوژنتيکی سو يه های کالستر بندی شده در تيره
 Hapalosiphonaceaeنشان داد که هر سه سويه
Neowestiellopsis sp. ، Neowestiellopsis sp. Alborz 6
 Alborz 8و  Neowestiellopsis sp. Alborz 2با ساير
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سو يه های  Neowestiellopsisبا حمايت باالی بوت استرپ
در يک کالد مشترک قرار گرفته است .نتايج حاصل از آناليز
فيلوژنتيکی سو يه های کالستربندی شده در تيره
 Nostocaceaeنشان داد که سويه Desmonostoc sp.
 10 Alborzبا قرابت فيلوژنتيکی (  97 / 6درصد) با سويه
 Desmonostoc sp. CENA386در يک کالد قرار م ی گيرد
و سو يه  Desmonostoc sp. Alborz 5با حمايت باالی بوت
استرپ (  98 / 9درصد) با سو ي ه Nostoc sp. PCC 9231
قرابت فيلوژنتيکی دارد  .نتايج حاصل از آناليز
فيلوژنتيکی سو يه های کالستربندی شده در تيره
 Aphanizomenonaceaeنشان داد که Nodularia sp.
 Alborz 9دارای قرابت با سويه Nodularia Spumigena
 strain NSPH02است و با حمايت باالی بوت استرپ
(  76درصد) با آن در کالد مشترک قرار م ی گ ي رد  .سو ي ه ها ی
 Nodularia sphaerocarpa DQ185243و Nodularia
 sphaerocarpa HQ394174در يک ساب کالد قرار دارند.
نتايج حاصل از آناليز فيلوژنتيکی سو ي ه ها ی کالستربندی
شده در تيره  Nostocaceaeنشان داد که سويه
 Aliinostoc sp. Alborz 1دارای بيشترين قرابت با سوي ه
 Nostoc sp. 2LT05S03ا ست و با حمايت باالی بوت
استرپ (  89 / 1درصد) با آن قرابت فيلوژنتيکی دارد.
همچنين ،نتايج حاصل از آناليز فيلوژنتيکی سو ي ه ها ی
کالستربندی شده در تيره  Nostocaceaeنشان داد که
سو ي ه ها ی  Anabaena sp. Alborz 3و Anabaena sp.
 Alborz 4درون يک کالد با قرابت فيلوژنتيکی  98درصد
قرار م ی گ ي رند و با سو ي ه  Anabaena sp. BECID23با
حمايت باالی بوت استرپ (  83 / 6درصد) قرابت فيلوژنتيکی
دارند .م قياس نشان داده شده در شکل  ،نشان دهنده 0 / 03
جهش به ازای هر نوکلئوتيد است (شکل . ) 4
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 روابط فيلوژنتيکی بين سويههای مورد مطالعه و ساير-4 شکل
Gloeobacter ،16S rDNA

سيانوباکتریها براساس توالیهای
Synechococcus sp. (AB015062)  وviolaceus VP3-01
 اعداد کنار هر گره درصد.به عنوان ريشه درخت انتخاب شدند
درصد حمايت بوت استرپ را/)%( حمايت بوت استرپ استاندارد
.برای آناليز حداکثر بزرگنمايی نشان میدهد
Fig. 4. Phylogenetic relationships between studied strains
and related cyanobacteria based on 16S rDNA sequences
with Gloeobacter violaceus VP3-01 and Synechococcus
sp. (AB015062) as out group. Numbers near nodes
indicate standard bootstrap support (%)/ultrafast bootstrap
support (%) for ML analyses.
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سويههای مشابه نشان داد که تنها سويه
 تفاوت در تعداد، به عالوه. استtRNA  دارای هر دو منطقه10
 مقايسه.)4 نوکلئوتيدها نيز در ساير بخشها مشاهده شد (جدول
 با ساير سويههای مشابه نشان داد که همهNodularia sp. Alborz 9
Nodularia  به جز سويه، نداشتندtRNA  وV3 سويهها ناحيه
 نوکلئوتيد وجود73 ،Ala tRNA  کهharveyana CCAP 1452/1
 با سايرAliinostoc sp. Alborz 1  مقايسه.)5 داشت (جدول
 تنهاV3  بخش. بودtRNA سويههای مشابه نشان داد که دارای دو
 نوکلئوتيد وجود47  باMH497065.1 Aliinostoc soli در سويه
 نوکلئوتيد تنها در بعضی از سويهها از جمله11  باBOX A .داشت
 مقايسه سويههای.)6 سويه مورد مطالعه موجود بود (جدول
 با سايرAnabaena sp. Alborz 4  وAnabaena sp. Alborz 3
 نوکلئوتيد و11  باBOX A سويهها نيز نشان داد که هر دو دارای
Anabaena sp.  اما در سويه، نوکلئوتيد بودند73 باtRNAAla
 تنها در سويهV3  وجود نداشت و بخشtRNA-Ile ،Alborz 4
.)7  نوکلئوتيد موجود بود (جدول96  باAnabaena sp. Alborz 3

16S-23S rRNA ITS  آناليز ساختار ثانويه-

Desmonostoc sp. Alborz

ITS مختلف منطقه

 مقايسه تعداد نوکلئوتيد بخشهای هشت،)Iteman et al. 2000.( طبق ايتمان و همکاران
،V2  مارپيچ،tRNAIle  ژن،D3 ،D2  مارپيچ،D1-D1′ منطقه مارپيچ
 مشخص گرديد (جدولهایITS  روی ژنBox B  وtRNAAla ژن
 با ساير سويههایCalothrix sp. Alborz 7  از مقايسه سويه.)7  تا2
 باD1-D1′ مشابه نشان داده شد که تعداد نوکلئوتيدها در منطقه
 وBOX A ساير سويهها متفاوت بود و در سويه مورد مطالعه مناطق
11  اما در ساير سويههای مشابه با، حذف شده استtRNA هر دو
HQ847571.1  نيز تنها در سويهV3  بخش.نوکلئوتيد وجود داشت
 يافت گرديدCalothrix sp. HQ847580.1  وCalothrix sp
Neowestiellopsis sp. Alborz 6-2  مقايسه سويههای.)2 (جدول
 تعدادBOXB  وBOX A ،D3 ،D2 نشان داد که در بخش
 درNeowestiellopsis sp. Alborz 8  اما سويه،نوکلئوتيدها برابر
.)3  نوکلئوتيدهای متفاوتی داشت (جدولV3  وD1-D1′ بخش
 دو سويهITS مقايسه تعداد نوکلئوتيد بخشهای مختلف منطقه
 باDesmonostoc sp. Alborz 10  وDesmonostoc sp. Alborz 5

 و ساير سويههای مشابهCalothrix sp. Alborz 7 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-2 جدول

73
73
73
73
76

64
65
64
35
13
31

V3

74
74
74
74
74

BOX A

10
11
9
10
5
5
-

Post
BOX B
spacer

tRNAAla
gene

21
20
19
21
24
43
-

BOX B

tRNAIle
gene

72
66
68
63
71
65
66
60

Pere
BOX B
spacer

D3 with
spacer

Calothrix sp. Alborz 7
KT336448.1: Calothrix sp. SEV5-4-C5
HQ847571.1: Calothrix sp. HA4395-MV3
KF761555.1: Calothrix sp. RSUAII 16S23S
AF236642.1: C. parietina clone 102-2A
HQ847580.1: Calothrix sp. HA4186-MV5
FJ661009.1: Calothrix sp. Asko 16
FJ661007.1: Calothrix sp. Asko 3

D2 with
spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′
helix

Table 2. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Calothrix sp. Alborz 7 and the other similar strains

32
34
34
34
33
26
27

18
17
18
17
19
17

11
11
11
11
11
11

50
51
-

 و ساير سويههای مشابهNeowestiellopsis sp. Alborz 6-2-8 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-3 جدول

65
73
73
73
-

6
28
28
81
31
-

V3

74
74
74
73
73
-

BOX A

12
12
12
12
12
-

Post BOX B
spacer

tRNAAla gene

19
19
19
19
19
-

BOX B

tRNAIle gene

72
71
72
71
55
71
93

Pere BOX B
spacer

D3 with spacer

Neowestiellopsis sp. Alborz 2
Neowestiellopsis sp. Alborz 8
Neowestiellopsis sp. Alborz 6
MN656995.1: Neowestiellopsis sp. KHW5
MF066912.1: N. persica
MN656995.1: Neowestiellopsis sp. KHW5
MF066911.1: N. bilateralis

D2 with spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′ helix

Table 3. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Neowestiellopsis sp. Alborz 6-2-8 and the other similar strains

32
30
30
24
29
-

17
17
17
22
16
-

11
11
11
11
-

96
61
96
124
-
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 و ساير سويههای مشابهDesmonostoc sp. Alborz 5-10 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-4 جدول
D3 with
spacer

tRNAIle
gene

tRNAAla
gene

Pere BOX
B spacer

BOX B

Post BOX
B spacer

BOX A

V3

Desmonostoc sp. Alborz 5
Desmonostoc sp. Alborz 10
KF761564.1: Desmonostoc sp.
KU161661.1: D. geniculatum

D2 with
spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′
helix

Table 4. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Desmonostoc sp. Alborz 5-10 and the other similar strains

66
67
66
65

18
18
18
17

5
5
5
5

75
-

75
-

29
29
39

27
27
24

17
17
18

11
11
11

-

 و ساير سويههای مشابهNodularia sp. Alborz 9 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-5 جدول
Pere BOX B
spacer

BOX B

5
5
5
5
5
5

-

73
-

45
122
28
44
41
41

32
36
31
31
31
31

17
17
17
17
17
17

V3

tRNAAla
gene

18
18
19
18
18

BOX A

tRNAIle
gene

66
66
65
65
65

Post BOX B
spacer

D3 with
spacer

Nodularia sp. Alborz 9
AY768379.1: N. harveyana
AF367159.1: N. harveyana
MT488088.1: Nodularia sp.
MH979221.1: N. spumigena
AF367166.1: N. sphaerocarpa

D2 with
spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′ helix

Table 5. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Nodularia sp. Alborz 9 and the other similar strains

11
11
11
11
11
11

-

 و ساير سويههای مشابهAliinostoc sp. Alborz 1 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-6 جدول
Pere BOX
B spacer

BOX B

10
5
5
-

74
-

73
-

39
16
45
16
-

30
25
33
26
34
27
28

17
15
18
44

V3

tRNAAla
gene

20
24
14
20
-

BOX A

tRNAIle
gene

69
93
60
93
62
66
65

Post BOX
B spacer

D3 with
spacer

Aliinostoc sp. Alborz 1
KY403996.1: A. morphoplasticum
MK503791.1: Aliinostoc sp. SA18
MK503792.1: Aliinostoc sp. SA24
MK503793.1: Aliinostoc sp. SA30
MH497065.1: A. soli ZH1
MH497064.1: A. tiwarii LIPS

D2 with
spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′
helix

Table 6. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Aliinostoc sp. Alborz 1 and the other similar strains

11
11
11

47
-

 و ساير سويههای مشابهAnabaena sp. Alborz 3-4 ITS  مقايسه تعداد نوکلئوتيدهای مناطق-7 جدول
Pere BOX
B spacer

BOX B

11
5
5
11
10
11

74
73
74
64
74

73
73
72
73
73
73

40
14
44
44
16
43
25

32
36
32
28
26
36
27
52

17
17
19
17
17
13
12

V3

tRNAAla
gene

19
18
21
19
19
23

BOX A

tRNAIle
gene

72
67
65
65
65
65
65
63
70
65

Post BOX
B spacer

D3 with
spacer

Anabaena sp. Alborz 4
Anabaena sp. Alborz 3
KT290325.1: A. cylindrica
KT290324.1: A. inaequalis
KT290328.1: Anabaena sp. SAG 28.79
KT290322.1: Anabaena sp. SAG 12.82
MT577724.1: Anabaena sp. It 4
HQ846552.1: Anabaena sp. A7
HQ846551.1: A. iyengarii
HQ846550.1: A. oscillarioides
HQ846527.1: A. oscillarioides

D2 with
spacer

Studied strain and reference strain

D1-D1′
helix

Table 7. Comparison of the nucleotides length of the ITS regions of Anabaena sp. Alborz 3-4 and the other similar strains

11
11
11
11
11
11
11

96
-
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 -تجزيه و تحليل مقايسهای در بخشهای  D1-D1′و Box B

مناطق مختلف روی مارپيچ  D1-D1′و  Box Bبه صورت
لوپ انتهايی دوطرفه ) ،(Aلوپ دوطرفه ميانی ) ،(Bلوپ يکطرفه
) (Cو قاعده لوپها ) (Dمشخص شده است .مقايسه لوپها در
بخشهای مختلف  Calothrix sp. Alborz 7 D1-D1′با ساير سويهها
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نشان داد که تعداد نوکلئوتيدها در لوپ دوطرفه انتهايی سويه مورد
بررسی با ساير سويهها متفاوت است (شکل  .)5مقايسه لوپها در
بخشهای مختلف  Calothrix sp. Alborz 7 Box Bبا ساير سويهها
نيز نشان داد که تعداد نوکلئوتيدهای لوپ انتهايی و لوپ دوطرفه
ميانی با ساير سويهها متفاوت است (شکل  6و جدول .)8

Calothrix sp. Alborz 7, KT336448.1, HQ847571.1, KF761555.1, AF236642.1, HQ847580.1, FJ661009.1, FJ661007.1

شکل  -5پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ  D1-D1′سويه  Calothrix sp. Alborz 7در مقايسه با ساير سويههای مشابه (از وب سرور ،M-fold
نسخه  ،2/3دما  37درجه سلسيوس) .A :لوپ انتهايی دوطرفه .B ،لوپ دوطرفه ميانی .C ،لوپ يکطرفه .D ،لوپ قاعدهای.
Fig. 5. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Calothrix sp. Alborz 7 and the other similar strains. Secondary
structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix. Terminal
bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).

Calothrix sp. Alborz 7, KT336448.1, HQ847571.1, AF236642.1, HQ847580.1, FJ661009.1, FJ661007.1

شکل  -6پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ  Box Bسويه  Calothrix sp. Alborz 7با ساير سويههای مشابه (از وب سرور  ،M-foldنسخه ،2/3
دما  37درجه سلسيوس) .A :لوپ انتهايی دوطرفه .B ،لوپ دوطرفه ميانی.
Fig. 6. Predicted secondary structures for the Box B helices of Calothrix sp. Alborz 7 and the other similar strains. Secondary
structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix. Terminal
bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B).
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 و ساير سويههای مشابهCalothrix sp. Alborz 7 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-8 جدول
Table 8. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Calothrix sp. Alborz 7
and the other similar strains
D1-D1′ helix
Studied strain and reference strain

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

BOX B

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop

No. of
loop

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

Calothrix sp. Alborz 7

8

3

1

10

12

10

-

KT336448.1: Calothrix sp. SEV5-4

6

2

1

8

6

14

-

HQ847571.1 Calothrix sp. HA4395

6

2

1

10

6

14

-

KF761555.1: Calothrix sp. RSUAII

7

3

1

10

-

-

-

AF236642.1: C. parietina

6

2

-

8

6

7

5

HQ847580.1: Calothrix sp. HA4186

6

1

3

8

5

7

5

FJ661009.1: Calothrix sp. Asko 16

6

3

1

6

7

7

-

FJ661007.1: Calothrix sp. Asko 3

18

-

3

8

5

6

-

 دارای هشت نوکلئوتيدNeowestiellopsis sp. Alborz 2 در سويه
 نشانBox B  مقايسه لوپها در بخشهای مختلف.)7 بود (شکل
داد که همه سويهها دارای لوپ دوطرفه ابتدايی و تعداد
Neowestiellopsis sp.  سويه.نوکلئوتيدهای آنها متغير بود
 هشت نوکلئوتيد وNeowestiellopsis sp. Alborz  وAlborz 6
. پنج نوکلئوتيد داشتNeowestiellopsis sp. Alborz 6 سويه
Neowestiellopsis sp.  وNeowestiellopsis sp. Alborz 6 در سويه
 در حالی که در، لوپ دوطرفه دارای هفت نوکلئوتيدAlborz 2
 نه نوکلئوتيد مشاهده شدNeowestiellopsis sp. Alborz 8
.)9  و جدول9 (شکل

 نشان داد کهD1-D1′ مقايسه لوپها در بخشهای مختلف
Neowestiellopsis sp.  وNeowestiellopsis sp. Alborz 6 دو سويه
، در قسمت لوپ ابتدايی دوطرفه دارای هشت نوکلئوتيدAlborz 8
. دارای پنج نوکلئوتيد بودNeowestiellopsis sp. Alborz 2 اما سويه
 اما تعداد،در سويههای مشابه نيز لوپ دوطرفه ابتدايی وجود داشت
 تعداد لوپهای دوطرفه در هر سويه.نوکلئوتيدهای آنها متفاوت بود
 لوپ يکطرفه در همه سويهها وجود. تا سه لوپ بود1 متفاوت و بين
، در قسمت پايه انتهايی. لوپ متغير بود2  تا1 داشت و تعداد آن بين
Neowestiellopsis sp.  اما در سويههای،تعداد نوکلئوتيدها متفاوت
 نوکلئوتيد و10  دارایNeowestiellopsis sp. Alborz 8  وAlborz 6

Neowestiellopsis sp. Alborz 6, Neowestiellopsis sp. Alborz 2, Neowestiellopsis sp. Alborz 8, KF417427.1, KT715746.1, KT715745.1, DQ786172.1,
DQ786170.1, DQ786173.1, DQ786171.1, MN656995.1, MF066912.1, KY883375.1, MF066911.1

 در مقايسه با ساير سويههای مشابهNeowestiellopsis sp. Alborz 2, 6, 8  سويههایD1-D1′  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-7 شکل
. لوپ قاعدهای.D ، لوپ يکطرفه.C ، لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3  نسخه،M-fold (از وب سرور
Fig. 7. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Neowestiellopsis sp. Alborz 2, 6, 8 and the other similar
strains. Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled
loop fix. Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).
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Neowestiellopsis sp. Alborz 6, Neowestiellopsis sp. Alborz 2, Neowestiellopsis sp. Alborz 8, KF417427.1, MN656995.1, DQ786172.1, DQ786170.1,
DQ786173.1, DQ786171.1, KT715745.1, KT715746.1

 با ساير سويههای مشابهNeowestiellopsis sp. Alborz 2, 6, 8  سويههایBox B  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-8 شکل
. لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3  نسخه،M-fold (از وب سرور
Fig. 8. Predicted secondary structures for the Box B helices of Neowestiellopsis sp. Alborz 2, 6, 8 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B).

 و ساير سويههای مشابهNeowestiellopsis sp. Alborz 2, 6, 8 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-9 جدول
Table 9. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Neowestiellopsis sp.
Alborz 2, 6, 8 and the other similar strain
D1-D1′ helix
Studied strain and reference strain

Neowestiellopsis sp. Alborz 6
Neowestiellopsis sp. Alborz 2
Neowestiellopsis sp. Alborz 8
KF417427.1: 1104-1661
KT715746.1
KT715745.1
DQ786172.1
DQ786170.1
DQ786173.1
DQ786171.1
MN656995.1
MF066912.1
MF066911.1
KY883375.1

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide
8
5
8
8
9
9
5
5
5
5
8
8
10
10

BOX B
Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

10
8
10
10
6
6
22
22
6
6
10
4
10
8

13
13
13
12
6
8
6
6
6
6
11
-

7
7
9
7
16
15
15
15
10
-

5
5
-

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop

No. of
loop

1
3
2
2
1
1
2
2
3
3
2
2
3
2

3
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2

Box B ) مقايسه لوپها در بخشهای مختلف9 نوکلئوتيد بود (شکل

 سويههای مورد مطالعه و سويههایBOX B نشان داد که در بخش
 دو سويه.مشابه دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با هفت نوکلئوتيد بودند
Desmonostoc sp.  وDesmonostoc sp. Alborz 5 مورد مطالعه
 نوکلئوتيد و سويههای مشابه11  در لوپ دوطرفه دارایAlborz 10
.)10  و جدول10  نوکلئوتيد بودند (شکل10 دارای

 نشان داد کهD1-D1′ مقايسه لوپها در بخشهای مختلف
 و سويههای مشابه دارای لوپDesmonostoc sp. Alborz 5 سويه
Desmonostoc sp.  اما سويه،ابتدايی دوطرفه با پنج نوکلئوتيد
 همه سويهها دارای سه لوپ. هشت نوکلئوتيد داشتAlborz 10
 تعداد نوکلئوتيدهای سويه.دوطرفه و يک لوپ يکطرفه بودند
 با ديگر سويهها متفاوت و دارای هشتDesmonostoc sp. Alborz 5
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Desmonostoc sp. Alborz 5, Desmonostoc sp. Alborz 10, KF761565, KX787933.1, KF761564.1, KU161661.1

 در مقايسه با ساير سويههای مشابه (از وب سرورDesmonostoc sp. Alborz 5-10  سويههایD1-D1′  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-9 شکل
. لوپ قاعدهای.D ، لوپ يکطرفه.C ، لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3  نسخه،M-fold
Fig. 9. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Desmonostoc sp. Alborz 5-10 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).

Desmonostoc sp. Alborz 5, Desmonostoc sp. Alborz 10, KF761565.1, KX787933.1, KF761564.1, KU161661.1

 با ساير سويههای مشابه (از وب سرورDesmonostoc sp. Alborz 5-10  سويههایBox B  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-10 شکل
. لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3  نسخه،M-fold
Fig. 10. Predicted secondary structures for the Box B helices of Desmonostoc sp. Alborz 5-10 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B).

 و ساير سويههای مشابهDesmonostoc sp. Alborz 5-10 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-10 جدول
Table 10. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Desmonostoc sp.
Alborz 5-10 and the other similar strains
D1-D1′ helix
Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

Bilateral
bulge
(B)
No. of
loop

Desmonostoc sp. Alborz 5

5

3

Desmonostoc sp. Alborz 10

8

3

KF761565.1: 808-1478
KX787933.1: 1106-1777

5
5

3
3

Studied strain and reference strain

BOX B
Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

1

8

7

11

-

1

10

7

11

-

1
1

10
10

7
7

10
10

-

Unilateral
bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop
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مقايسه لوپها در بخشهای مختلف  D1-D1′نشان داد که

لوپها در بخشهای مختلف  Box Bنشان داد که سويه مورد مطالعه

همه سويهها دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با پنج نوکلئوتيد ،اما در

دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با پنج نوکلئوتيد که با ساير سويههای

سويه  ،AF367159.1لوپ دوطرفه ابتدايی دارای هفت نوکلئوتيد بود.

مشابه متفاوت بود .همه سويهها دارای يک لوپ دوطرفه با هفت

همه سويههای مورد بررسی دارای دو لوپ دوطرفه ،اما در سويه

نوکلئوتيد بودند ،اما اين لوپ در سويه  ،MH979221.1دارای 11

 ،AF367159.1سه لوپ دوطرفه وجود داشت (شکل  .)11مقايسه

نوکلئوتيد بود (شکل  12و جدول .)11

Nodularia sp. Alborz 9, MT488088.1:1457-1888, AF367166.1:1-351, MH979221.1:97-519, AF367159.1

شکل  -11پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ  D1-D1′سويه  Nodularia sp. Alborz 9در مقايسه با ساير سويههای مشابه (از وب سرور ،M-fold
نسخه  ،2/3دما  37درجه سلسيوس) .A :لوپ انتهايی دوطرفه .B ،لوپ دوطرفه ميانی .C ،لوپ يکطرفه .D ،لوپ قاعدهای.
Fig. 11. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Nodularia sp. Alborz 9 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).

Nodularia sp. Alborz 9, MT488088.1, AF367166.1, MH979221.1:97-519, AF367159.1, AY768379.1

شکل  -12پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ  Box Bسويه  Nodularia sp. Alborz 9با ساير سويههای مشابه (از وب سرور  ،M-foldنسخه
 ،2/3دما  37درجه سلسيوس) .A :لوپ انتهايی دوطرفه .B ،لوپ دوطرفه ميانی.
Fig. 12. Predicted secondary structures for the Box B helices of Nodularia sp. Alborz 9 and the other similar strains. Secondary
structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix. Terminal
bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B).
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 و ساير سويههای مشابهNodularia sp. Alborz 9 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-11 جدول
Table 11. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Nodularia sp. Alborz
9 and the other similar strains
D1-D1′ helix
Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

Bilateral
bulge
(B)
No. of
loop

Nodularia sp. Alborz 9

5

MT488088.1: 1457-1888

5

AF367166.1: 1-351
MH979221.1: 97-519
AF367159.1
AY768379.1

5
5
7
-

Studied strain and reference strain

BOX B

Unilateral
Bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

2

3

6

5

7

-

2

3

6

6

7

-

2
2
3
-

3
3
1
-

6
6
10
-

8
8
8
7

7
11
7
7

-

 نشان دادBox B  مقايسه لوپها در بخشهای مختلف.)13 (شکل
،که سويه مورد بررسی دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با هشت نوکلئوتيد
Aliinostoc  وAliinostoc sp. MK503792.1 در حالی که در سويه
 و14  شش نوکلئوتيد وجود داشت (شکل،morphoplasticum
.)12 جدول

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

 نشان داد کهD1-D1′ مقايسه لوپها در بخشهای مختلف
همه سويهها دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با تعداد نوکلئوتيدهای
. تعداد لوپهای دوطرفه نيز در سويهها متفاوت بود.متفاوت بودند
يک لوپ يکطرفه تنها در سويه مورد بررسی و سويههای
 وجود داشتAliinostoc soli  وAliinostoc sp. MK503793.1

Aliinostoc sp. Alborz 1, Aliinostoc morphoplasticum, Aliinostoc sp. SA18, Aliinostoc tiwarii, Aliinostoc sp. SA24, Aliinostoc sp. SA30, Aliinostoc soli

،M-fold  در مقايسه با ساير سويههای مشابه (از وب سرورAliinostoc sp. Alborz 1  سويهD1-D1′  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-13 شکل
. لوپ قاعدهای.D ، لوپ يکطرفه.C ، لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3 نسخه
Fig. 13. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Aliinostoc sp. Alborz 1 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).
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Aliinostoc sp. Alborz 1, Aliinostoc morphoplasticum, Aliinostoc sp. SA24

 نسخه،M-fold  با ساير سويههای مشابه (از وب سرورAliinostoc sp. Alborz 1  سويهBox B  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-14 شکل
. لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3
Fig. 14. Predicted secondary structures for the Box B helices of Aliinostoc sp. Alborz 1 and the other similar strains. Secondary
structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix. Terminal
Bilateral bulge (A), bilateral bulge (B).

 و ساير سويههای مشابهAliinostoc sp. Alborz 1 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-12 جدول
Table 12. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Aliinostoc sp. Alborz
1 and the other similar strains
D1-D1′ helix
Studied strain and reference strain

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

BOX B

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop

No.
of loop

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

Aliinostoc sp. Alborz 1

8

3

1

10

8

10

-

KY403996.1: A. morphoplasticum NOS

6

6

-

10

6

7

-

MK503791.1: Aliinostoc sp. SA18

7

3

-

10

-

-

-

MH497064.1: A. tiwarii LI PS

7

4

-

10

-

-

-

MK503792.1: Aliinostoc sp. SA24

6

6

-

10

6

8

-

MK503793.1: Aliinostoc sp. SA30

6

3

1

10

-

-

-

MH497065.1: A. soli ZH1

5

3

1

10

-

-

-

 مقايسه.)15  دارای دو لوپ يک طرفه بود (شکلsp. Alborz
 نشان داد که سويه ها دارایBox B لوپ ها در بخش های مختلف
 سويه.لوپ يک طرفه ابتدايی با تعداد نوکلئوتيدهای متفاوت بودند
 دارای هشت نوکلئوتيد و سويهAnabaena sp. Alborz 4
 و16  نوکلئوتيد بود (شکل17  دارایAnabaena sp. Alborz 3
.)13 جدول

 نشان دادD1-D1′ مقايسه لوپ ها در بخش های مختلف
که همه سويه ها دارای لوپ دوطرفه ابتدايی با تعداد
 سه لوپ، دو سويه مورد بررسی.نوکلئوتيدهای متفاوت بودند
،KT290325.1  در حالی که سويه های،دوطرفه داشتند
 سويه. دارای دو لوپ بودندKT290328.1  وKT290324.1
Anabaena 3  لوپ و سوي ه1  دارایAnabaena sp. Alborz 4
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Anabaena sp. Alborz 4, Anabaena sp. Alborz 3, EU636199.1, KT290325.1, KT290324., KT290328.1, KT290322.1, MT577724.1, HQ846552.1,
HQ846551.1, HQ846527.1

 در مقايسه با ساير سويههای مشابه (از وب سرورAnabaena sp. Alborz 3-4  سويههایD1-D1′  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-15 شکل
. لوپ قاعدهای.D ، لوپ يکطرفه.C ، لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3  نسخه،M-fold
Fig. 15. Predicted secondary structures for the D1-D1′ helices of Anabaena sp. Alborz 3-4 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B), Unilateral bulge (C), Basal clamp (D).

Anabaena sp. Alborz 4, Anabaena sp. Alborz 3, KT290322.1, MT577724.1, HQ846552.1, HQ846551.1, HQ846550.1

،M-fold  با ساير سويههای مشابه (از وب سرورAnabaena sp. Alborz 3-4  سويههایBox B  پيشبينی ساختار ثانويه مارپيچ-16 شکل
. لوپ دوطرفه ميانی.B ، لوپ انتهايی دوطرفه.A :) درجه سلسيوس37  دما،2/3 نسخه
Fig. 16. Predicted secondary structures for the Box B helices of Anabaena sp. Alborz 3-4 and the other similar strains.
Secondary structures generated from M-fold web server (Ver. 2.3), temperature: 37 °C default; structure: untangled loop fix.
Terminal bilateral bulge (A), Bilateral bulge (B).
Neowestiellopsis

 وAlborz 5 / Desmonostoc sp. Alborz 10

 هرکدام به صورتsp. Alborz 8 / Neowestiellopsis sp. Alborz 2
 درصدی با70 جداگانه در کالدهای مشترک دوتايی با شباهت
 در دورترينNodularia sp. Alborz 9  سويه.هم قرار گرفتند
کالد قرار گرفت و کمترين قرابت را با ساير نمونه ها داشت
.)17 (شکل

 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دندروگرامهای حاصل از آناليزتوالیهای پاليندرومی
Anabaena  نشان داد دو سويهSTRR بررسی نتايج کالستر
 درصدی با90  شباهتsp. Alborz 3 / Anabaena sp. Alborz 4
 درصدی80  با شباهتAliinostoc sp. Alborz 1  سويه.يکديگر داشتند
Desmonostoc sp.  دو سويه.در کالد مشترکی با اين دو قرار گرفت
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 و ساير سويههای مشابهAnabaena sp. Alborz 3-4 ) بينBox-B  وD1-D1′  (مارپيچ16S-23S rRNA  مقايسه ساختار ثانويه-13 جدول
Table 13. Comparison of secondary structure of 16S-23S rRNA (D1-D1′ helix and Box-B helix) between the Anabaena sp. Alborz
3-4 and the other similar strains
D1-D1′ helix
Studied strain and reference strain

Anabaena sp. Alborz 4
Anabaena sp. Alborz 3
EU636199.1: 1345-1833 A. circinalis ACMB13

KT290325.1: A. cylindrica PCC 7122
KT290324.1: A. inaequalis CCAP 1446/1A
KT290328.1: Anabaena sp. SAG 28.79
KT290322.1: Anabaena sp. SAG 12.82
MT577724.1: Anabaena sp. It 4
HQ846552.1: Anabaena sp. A7
HQ846551.1: A. iyengarii RPAN70
HQ846527.1: A. oscillarioides RPAN4
HQ846550.1: A. oscillarioides RPAN69

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

Bilateral
bulge
(B)
No. of
loop

9
7
6
7
7
7
5
7
5
6
7
-

3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
-

BOX B

Unilateral
bulge (C)

Basal
clamp (F)

No. of
loop

No. of
nucleotide

Terminal
bilateral
bulge (A)
No. of
nucleotide

1
2
1
2
2
2
3
1
1
1
-

8
10
10
10
10
10
6
8
10
10
8
-

8
17
7
9
7
5
6

Bilateral
bulge (B)

Unilateral
bulge (C)

No. of
nucleotide

No. of
nucleotide

16
7
7
7
10
11
-

5

.STRR1a  دندروگرام مرکب براساس پروفايل تکثير پرايمر-17 شکل
Fig. 17. Composite dendrogram based on the STRR1a primer ampliﬁcation proﬁle.

،) (سمت چپ18  طبق شکل.قرابت کمتری نسبت به ساير نمونهها داشتند
Anabaena sp. Alborz 3 / Anabaena  نشان داد کهHIP CA نتايج پرايمر
 درصدی با يکديگر90  شباهتNodularia sp. Alborz 9  وsp. Alborz 4
Desmonostoc sp. Alborz ،Desmonostoc sp. Alborz 5 سه سويه.دارند
 درصدی در يک کالد مشترک85  با شباهتAliinostoc sp. Alborz 1  و10
Neowestiellopsis sp. Alborz  سه سويه، همچنين.با يکديگر قرار گرفتند
Neowestiellopsis sp. Alborz 6  وNeowestiellopsis sp. Alborz 8 ،2
Calothrix sp.  سويه. درصدی در کالد مشترک قرار گرفتند80 با شباهت
. در فاصله دورتر و قرابت کمتری نسبت به ساير نمونهها داشتAlborz 7

) (سمت راست18  مطابق شکلHIP AT بررسی نتايج کالستر
Anabaena sp. Alborz 3 / Anabaena sp. Alborz 4 نشان داد دو سويه
Aliinostoc sp. Alborz 1  سويه. درصدی با يکديگر دارند90 شباهت
 دو سويه. درصدی در کالد مشترکی با اين دو قرار گرفت80 با شباهت
Desmonostoc sp. Alborz 5 / Desmonostoc sp. Alborz 10
Neowestiellopsis sp.  درصدی و80 در يک کالد مشترک با شباهت

75  در کالد مشترک با شباهتAlborz 2 / Neowestiellopsis sp. Alborz 8
Calothrix  وNodularia sp. Alborz 9  سويه.درصدی با هم قرار گرفتند
 در فاصله دورتر وNeowestiellopsis sp. Alborz 6  وsp. Alborz 7
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شکل  -18دندروگرام مرکب براساس پروفايل تکثير پرايمرهای ( HIP-CAسمت چپ) و ( HIP-ATسمت راست).
Fig. 18. Composite dendrograms based on the HIP-CA (left) and HIP-AT (right) primers ampliﬁcation proﬁle.

نتايج پرايمر  HIP TGطبق شکل ( 19سمت چپ) نشان داد
که دو سويه Neowestiellopsis sp. Alborz 2 / Neowestiellopsis sp.
 Alborz 8شباهت  100درصدی به يکديگر داشتند و سويه
 Neowestiellopsis sp. Alborz 6با قرابت  90درصدی با آنها در يک
کالد مشترک قرار گرفت .سه سويه Anabaena sp. Alborz 4 /
 Anabaena sp. Alborz 3و Desmonostoc sp. Alborz 10
با يکديگر در يک کالد مشترک و سويه Desmonostoc sp. Alborz 5
در فاصله دورتری از آنها قرار گرفت .سويه Nodularia sp. Alborz 9
دارای قرابت کمتر از  50درصد در دورترين کالد از ساير سويهها بود.

نتايج کالستر  HIP GCبراساس شکل ( 19سمت راست)
نشان داد دو سويه Anabaena sp. Alborz 3 / Anabaena sp.
 Alborz 4با يکديگر شباهت  100درصدی داشت و دو سويه
 Desmonostoc sp. Alborz 5 / Desmonostoc sp. Alborz 10با
شباهت  75درصدی در يک کالد مشترک با آنها قرار گرفتند.
دو سويه Neowestiellopsis sp. Alborz 2 / Neowestiellopsis sp.
 Alborz 6با شباهت  80درصدی با يکديگر در يک کالد مشترک و
سويه  Neowestiellopsis sp. Alborz 8در فاصله دورتری از آنها
قرار گرفت.

شکل  -19دندروگرام مرکب براساس پروفايل تکثير پرايمرهای ( HIP-TGسمت چپ) و ( HIP-GCسمت راست).
Fig. 19. Composite dendrograms based on the HIP-TG (left) and HIP-GC (right) primers ampliﬁcation proﬁle.

نتايج کالستر  ERIC Aبراساس شکل ( 20سمت چپ) نشان
داد که  Aliinostoc sp. Alborz 1و Desmonostoc sp. Alborz 10
با شباهت  90درصدی و دو سويه Anabaena sp. Alborz 3 /
 Anabaena sp. Alborz 4هرکدام در يک کالد مشترک با
هم قرار گرفتند .سه سويه ،Neowestiellopsis sp. Alborz 8
 Neowestiellopsis sp. Alborz 2و Neowestiellopsis sp. Alborz 6
با قرابت  80درصدی با يکديگر در يک کالد قرار گرفتند .سويه

 Nodularia sp. Alborz 9در فاصله دورتر و قرابت کمتری نسبت
به ساير نمونهها داشت.
نتايج کالستر  ERIC Aبراساس شکل ( 20سمت راست)
نشان داد که سه سويه ،Desmonostoc sp. Alborz 5
 Desmonostoc sp. Alborz 10و  Aliinostoc sp. Alborz 1با
شباهت  90درصدی در يک کالد مشترک با يکديگر و دو سويه
 Anabaena sp. Alborz 3 / Anabaena sp. Alborz 4در فاصله
دورتری با آنها قرار گرفتند .دو سويه Neowestiellopsis sp.
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 Alborz 6و Neowestiellopsis sp. Alborz 2با قرابت  80درصدی
در يک کالد و سويه  Neowestiellopsis sp. Alborz 8در فاصله
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کمی دورتر از آنها قرار داشت .سويه  Calothrix sp. Alborz 7در
فاصله دورتر و قرابت کمتری نسبت به ساير نمونهها داشت.

شکل  -20دندروگرام مرکب براساس پروفايل تکثير پرايمرهای ( ERIC1Aسمت چپ) و ( ERIC1Bسمت راست).
Fig. 20. Composite dendrograms based on the ERIC1A (left) and ERIC1B (right) primers ampliﬁcation proﬁle.

بحث
تنوع ريختی سيانوباکتریها در محيط کشت ،مشکلهای
فراوانی را در زمينه تاکسونومی آنها ايجاد کرده است ( Anand
 .)2019بررسی روی ايزولهها در محيط کشتهای مختلف با استفاده
از کليدهای شناسايی کالسيک که شامل توصيف کليدهای دوتايی
و شکلهای انواع نمونه است ،مشکلهای فراوانی را به علت ايجاد
تنوع در طول آزمايش و عدم ثبات بعضی از ويژگیهايی که برای
شناسايی استفاده میشود ،ايجاد کرده است .به عنوان مثال ،در
تحقيقی شناسايی سويههای مختلف  Anabaenaتوسط محققان
مختلف براساس معيارهای ريختشناختی منجر به شناسايی با
نامهای متفاوت گرديد .ابتدا تصور آنها اين بود که شايد شرايط
کشت متفاوت منجر به شناسايیهای متفاوت میشود ،اما نتايج
آزمايشهای ديگر نشان داد که سويههای متفاوتی از گونههای
 Nostocنيز در محيط کشتهای مشابه و شرايط کشت کامال
يکسان توسط دو محقق به طور کامال متفاوت شناسايی شدند
(.)Stein 1973 ،Allen et al. 1995
بسياری از شناسايیهای متکی بر تنها ويژگیهای
ريختشناختی ،بيشتر مواقع خيلی سطحی و به طور ناصحيح انجام
میشود و موجب بروز خطاهای زياد در تحقيقهای آزمايشگاهی
میشود ( .)Komárek 2009تحقيقهای جديد نشان میدهد که
تاکسونومی صحيح بايد ترکيبی از ويژگیهای ريختشناسی نمونهها
با روشهای چندفازی شامل اطالعات فنوتيپيک ،کموتاکسونوميک
و ژنوتيپی باشد .بنابراين ،وارياسيون ريختشناختی در ميان

سويههای سيانوباکتریها و مشکالت به وجود آمده در فيلوژنی
مولکولی آنها ،دانشمندان را بر آن داشت تا از روشهای مولکولی و
براساس ماکرهای ژنی متمرکز بر توالیهای ژنتيکی استفاده کنند،
چراکه بسياری از ويژگیهای ريختشناختی به مقدار زياد به وسيله
محيط تغييرپذير است و به صورت مشخص به عنوان ويژگیهای
تاکسونوميک قابل اطمينان نيستند ( .)Whitton 1992طبق
برآوردهای صورت گرفته ،درصد زيادی از سويههای سيانوباکتريايی
موجود در سراسر جهان به اشتباه شناسايی و تشخيص داده شدهاند
که در نتيجه منجر به ثبت گزارشهای نادرست گرديده است.
استفاده از توالیهای  DNAامکان استنباط فيلوژنی موجودات را
میدهد که در واقع ،توالیهای  DNAدر مقايسه با بسياری از
ويژگیهای ريختشناختی کمتر تأثيرپذيرند (.)Komárek 2016
کبيرنتاج و همکاران ( )Kabirnataj et al. 2020به توصيف
گونههای جديد  Desikacharya ،Aliinostocو Desmonostoc
با روش پلیفازيک پرداختند .پنج سويه سيانوباکتريايی با
ريختشناسی شبيه به  Nostocاز مناطق مختلف استان مازندران
جدا شدند و با روش پلیفازيک مورد ارزيابی قرار گرفتند .سه گونه
به کالد  Aliinostocو دو سويه ديگر به  Desmonostocو
 Desikacharyaتعلق داشتند .اما با توجه به موقعيت فيلوژنتيکی و
آناليز ژن  16S-23Sو ساختار ثانويه  ،ITSهر پنج گونه مورد مطالعه،
جديد بودند و مطابق با کد بينالمللی نامگذاری جلبکها و قارچها و
گياهان نامگذاری شدند .کاسماتا و همکاران ( Casamatta et al.
 )2005نشان دادند که ساختار ثانويه مناطق محافظت شده
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 16S-23S ITSمیتواند برای طبقهبندی مفيد باشند .اين ژن در
بسياری از آناليزهای فيلوژنتيکی سيانوباکتريايی به طور وسيع
استفاده میشوند .از آنجا که اين مناطق نه تنها نقش اساسی در
سنتز پروتئين و کل فعاليتهای سلول ندارند ،بلکه در طول زمان
تغييرهای بسيار کمی يافتند .ساختمان ثانويه ژنهای RNA
ريبوزومی بسيار محافظت شده است .آناليزهای فيلوژنتيکی بر پايه
مارکرهای مولکولی ،به ويژه  16S rRNAپايهای برای سازماندهی
دوباره برخی از تيرههای سيانوباکتریها بوده است ( Casamatta
 .)et al. 2005در مطالعه حاضر ،از دو مارکر ژنتيکی  16S rRNAو
 ITSبرای شناسايی سويهها انتخاب و با روش Iq tree web server
درخت فيلوژنتيکی رسم گرديد که در نتيجه سويههای مشابه با
حمايت باالی بوت استرپ در يک کالد مشترک قرار گرفتند.
در مطالعهای توسط سيهوونن و همکاران ( Sihvonen
 )et al. 2007از توالی ژن  16S rRNAبرای تفکيک جنسهای
مختلف استفاده کردند؛ به اين ترتيب که از بررسی  42کشت
سيانوباکتريايی متعلق به جنسهای ،Rivularia ،Calothrix
 Gloeotrichiaو  Tolypothrixکه از لحاظ ريختشناختی مشابه
بودند دريافتند که  Calothrix, Gloeotrichiaو  Tolypothrixيک
گروه منوفيلتيک را تشکيل نمیدهند و دارای تنوع ژنتيکی زيادی
هستند .نتايج اين تحقيق نشان داد که مارکر ژنی  ،16S rRNAبرای
تفکيک جنسهای سيانوباکتری کارآيی الزم را دارد.
مولستينوا و همکارانش ( )Muhlsteinova et al. 2014از
توالی ژن  16S-23S ITSبه عنوان مارکر مولکولی برای طبقهبندی
سيانوباکتریهای موجود در بيابان استفاده کردند و منجر به معرفی
سويه جديدی به نام  Trichocoleus desertorum sp. nov.شد.
به طبقهبندی سيانوباکتریهای موجود در بيابان عليرغم نقش مهمی
که در اکوسيستم دارند ،کمتر توجه شده است ،اين مطالعه نشان داد
که تفاوت در اپران  ITSمیتواند بر ساختار ثانويه اثر بگذارد .مقايسه
اپرانهايی که اصال ژن  tRNAنداشتند نسبت به اپرانی با دو ژن
 ،tRNAساختار ثانويه خاص و متفاوتی را نشان دادند .بنابراين ،بايد
اپرانهايی که تعداد  tRNAيکسانی دارند با يکديگر مقايسه شوند؛
اگرچه ممکن است در اپرانهايی با الگوی يکسان نيز تفاوت وجود
داشته باشد .سه سويه که دارای شباهت کمی در منطقه 16S rRNA
با يکديگر و ديگر سويههای  T. desertorumبودند درون يک کالستر
قرار گرفتند .هر سه سويه ناحيه  V2نداشتند که میتوان گفت اين
عدم حضور  V2در قرارگيری آنها در يک کالستر نقش دارد و
ويژگی مشخص اين سه سويه است .در اين مطالعه ،با بررسی ساختار

 ITSنشان داده شد که سويه  Anabaena sp. Alborz 4دارای يک
 tRNAاست و ناحيه  V3ندارد ،اما سويه Anabaena sp. Alborz 3
دارای دو  tRNAو ناحيه  V3است .سه سويه Neowestiellopsis
 sp. Alborz 2, Neowestiellopsis sp. Alborz 6و
 Neowestiellopsis sp. Alborz 8هر سه دارای ناحيه  V3و دو
 tRNAبودند ،اما تعداد نوکلئوتيدهای آنها با يکديگر تفاوت داشت.
گُنزالس و همکاران ( )González-Resendiz et al. 2018به
بررسی ريختشناختی و فيلوژنتيکی سيانوباکتریهای جدا شده از
سواحل سنگی اقيانوس آرام پرداختند .براساس ويژگیهای
ريختشناسی مانند هتروسيتهای داخلی و انشعابات کاذب ،اين
جمعيت به جنس  Brasilonemaتعلق داشت ،اما در برخی از
ويژگیهای ديگر مانند اندازه هتروسيت در مقايسه با Brasilonema
متفاوت بود .بررسی توالی ژن  16S rRNAو  ITSنشان داد که اين
جمعيت با وجود اين که ويژگی ريختشناختی آن با نوع تيپيک
تفاوت داشت ،متعلق به تيره  Rivulariaceaeاست .در نتيجه يک
جنس جديد به نام  Nunduva fasciculata gen. nov.و چهار نوع
معرفی گرديد .رسم ساختار ثانويه  ITSدر بخش  D1-D1′نشان داد
که تنها در لوپ ابتدايی تفاوت داشتند و همه توالیها در لوپ
يکطرفه انتهايی مشابه بودند .در BOX Bتعداد نوکلئوتيدها متفاوت
بودند .در اين مطالعه نيز ،دو سويه  Desmonostoc sp. Alborz 5و
 Desmonostoc sp. Alborz 10تنها در لوپ ابتدايی بخش D1-D1′
تفاوت داشتند ،اما سويه  Nodularia sp. Alborz 9با سويههای
مشابه خود تنها در تعداد نوکلئوتيد پايه انتهايی متفاوت بود و در
تعداد نوکلئوتيد  BOX Bنيز تفاوت داشتند.
ريوندی و همکاران ( ،)Rivandi et al. 2021به بررسیهای
ريختشناختی و فيلوژنی سويه سمی خالصسازی شده از آب
درياچه لواسان ،با استفاده از مارکرهای ژنی  16S rRNAو ITS
پرداختند .براساس نتايج به دست آمده از درخت فيلوژنی رسم شده
مبتنی بر ژن  ،16S rRNAسويههای غيرسمی با سويه سمی
) ،Anabaena sp. B3 (CCC B3درون يک کالد خوشهبندی نشدند.
نتايج حاصل از آناليز ژن  ITSبا استفاده از  Mfoldنشان داد که
مهمترين تفاوت سويه سمی  Anabaena sp. B3با ساير سويههای
غيرسمی  ،Anabaena sp.تعداد نوکلئوتيدهای لوپ انتهايی دوطرفه
و تعداد لوپهای دوطرفه ميانی در مارپيچ ´ D1-D1است .اين در
حالی است که ساختمان مارپيچ  Box Bدر هيچکدام از سويهها
تفاوتی نداشت .در اين مطالعه نيز دو سويه Desmonostoc sp.
 Alborz 5و  Desmonostoc sp. Alborz 10تنها در تعداد نوکلئوتيد
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لوپ ابتدايی بخش  D1-D1′تفاوت داشتند .اين در حالی است که
ساختمان مارپيچ  Box Bآنها با يکديگر تفاوتی نداشت.
نوروزی همکاران ( )Nowruzi et al. 2018با رويکرد
پلیفازيک ،به بررسی تفاوتهای ويژگیهای ريختشناختی و
ژنوتيپی دوسويه سيانوباکتری جدا شده از مناطق مختلف کشاورزی
و آبهای شيرين استان کرمانشاه پرداختند .در واقع ،شناسايی و
طبقهبندی هر دو  Calothrix sp. N42و Scytonema sp. N11
مشکلساز و گيجکننده بود .چالشها زمانی به وجود آمد که از منظر
ريختشناختی ،به نظر میرسيد اين دو سويه  Calothrixهستند،
زيرا رشتههای اوليه بدون انشعاب ،باريک بودند ،اما با رشد بيشتر ،با
انجام آناليز مولکولی ،شاخهها نيز به وجود آمدند .نتايج حاصل از
تعيين توالی قطعه  16S rRNAو مقايسه فيلوژنتيکی نشان داد که
دو سويه در خوشههای مختلف فيلوژنتيکی قرار میگيرند که به
عنوان  Calothrix sp. N42و  Scytonema sp. N11نامگذاری شدند.
اُسُريو و همکاران ( )Osorio-Santos et al. 2014سويه
 Oculatellaرا جداسازی ،توالیيابی و آناليز کردند .آناليز فيلوژنتيکی
براساس ژن  16S rRNAو اپرانهای  ITSصورت گرفت .تفاوت در
ساختار ثانويه منطقه محافظت شده  ITSو همچنين فاصله  pدر
 ITSمنجر به طبقهبندی گونه مجزا شد و هفت گونه جديد معرفی
شد .آناليز منطقه  ITSدر هفت گونه  Oculatellaنشان داد که با
بيشتر  Pseudanabaenalesمشابه است و حداقل دو اپران دارد که
يکی دو  tRNAو ديگری  tRNAندارد .مارپيچها در اپرانهای
مختلف ساختارهای مشابهی داشتند .ساختمان مارپيچ D1-D1′
بيشترين شباهت را در همه  Oculatellaها به جز در O. kauaiensis
داشت .در اين مطالعه نيز ،سويه  Calothrix sp.Alborz 7هر دو
 tRNAدر آن حذف شده بود ،در حالی که سويههای مشابه دارای
دو  tRNAبودند ،اما در سويه  Alborz 1 Aliinostoc sp.هر دو
 tRNAحفظ شده و در سويههای مشابه حذف گرديدهاند.
نوروزی و شالگين ( )Nowruzi & Shalygin 2021موفق به
شناسايی يک سويه جديد سيانوباکتری به نام Dulcicalothrix
 alborzica sp. nov.جدا شده از مزارع استان کرمانشاه شدند .اين
شناسايی با استفاده از ژن مارکرهای  rpoC1 ،rbcLو 16S-23S ITS
انجام گرديد .بررسیهای ريختشناختی نشان داد که اين سويه
متعلق به جنس  Calothrixاست ،اما آناليز ژن  16S rRNAنشان
داد که در کالستر  Dulcicalothrixقرار دارد .برای تاييد طبقهبندی
اين سويه جديد از مارکرهای  rbcLو  rpoC1نيز استفاده شد و نتايج
سويه جديد  Alborzicaبراساس ژن  16S rRNAرا تاييد کرد .آناليز
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ساختار ثانويه  16S-23S ITSنشان داد که سويه  Alborzicaدر
مقايسه با  Dulcicalothrixدارای ساختار منحصر به فرد است.
در اين مطالعه نيز دو ژن  16s rRNAو  ITSبررسی شد و
دندروگرامها نتايج درخت فيلوژنتيکی را تاييد کردند .به عالوه،
تحقيقات زيادی در زمينه شناسايی جنسها و گونههای جديد با
استفاده از ژنهای ساختاری و عملکردی انجام شده است .به عنوان
مثال ،نوروزی و سارز ( )Nowruzi & Soares 2021موفق به معرفی
جنس جديد  Alborzia kermanshahica gen. nov.جدا شده از
مزارع استان کرمانشاه شدند .اين شناسايی با استفاده از ژن
مارکرهای  16S rRNA-23S ITSو  MCYانجام گرديد.
مطالعات بسياری آشکار ساخته است که استفاده از
مارکرهای مولکولی به دليل حفظ ساختار در طول تکامل در
بررسیهای فيلوژنی و تنوع ژنتيکی سيانوباکتریهای هتروسيتدار،
کاربرد زيادی دارند .بنابراين ،در تحقيق حاضر ،با استفاده از يک
سری از ژنهای ساختمانی و عملکردی به عنوان مارکرهای مولکولی،
به ارزيابی فيلوژنی مولکولی ده سيانوباکتری پرداخته شد .شُکرايی و
همکاران ( ،)Shokraei et al. 2019با استفاده از يک رويکرد
پلیفازی ،تفاوت در ويژگیهای ريختشناختی و ژنوتيپی گونههای
مختلف مورد بررسی قراردادند .آنها نخستين تحقيق را در مورد
اثرانگشت نگاری ژنومی مستند از هفت سويه سيانوباکتری مشابه
هم را در ايران با استفاده از سه نوع توالی پاليندرومی ERIC ،HIP
و  STRRبه عنوان مارکر مولکولی انجام دادند .همچنين ،با استفاده
از تکنيک انگشتنگاری  ،STRR-PCRاطالعات جديدی در زمينه
تاکسونومی سيانوباکتریها در  Azollaبه دست میآيد که حصول
اين نتايج از طريق روشهای طبقهبندی ديگر مشکلتر است .روش
انگشتنگاری  PCRممکن است وسيله با ارزشی برای مطالعات
تنوع و طبقهبندی سيانوباکتریهای همزيست با  Azollaو
تکامل بين سيانوباکتریها و ميزبانان مربوطه باشد .روش مذکور
همچنين ،برای تاکسونومی  Azollaنيز بسيار مفيد است
(.)Thajuddin et al. 2010
همانطور که قبال نيز اشاره شد ،تاکسونومی صحيح
میبايست ترکيبی از ويژگیهای ريختشناسی نمونهها با روشهای
چندفازی شامل اطالعات فنوتيپيک ،کموتاکسونوميک و ژنوتيپی
باشد .بسياری از ويژگیهای ريختشناختی به مقدار زيادی به وسيله
محيط تغييرپذير است و به صورت مشخص به عنوان ويژگیهای
تاکسونوميک قابل اطمينان نيستند .استفاده از توالیهای ،DNA
امکان استنباط فيلوژنی موجودات را میدهد .استفاده از دو مارکر
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مفيدند و میتوانند به عنوان يک کليد تشخيص برای تمايز بين
سيانوباکتریها و شناسايی آنها در مناطق مختلف زيستی و آب و
 دندروگرامهايی که در اين مطالعه.هوايی و جغرافيايی استفاده شوند
 را تاييد کردند که16S rRNA  نتايج فيلوژنی حاصل از ژن،تهيه شد
 و توالیهایITS  و16S rRNA اين امر استفاده از دو مارکر ژنتيکی
تکرارشونده پشت سرهم را به عنوان مارکرهای مولکولی برای ارزيابی
.تنوع سويههای سيانوباکتری تاييد میکند

 برای شناسايی سويهها و رسم درختITS  و16S rRNA ژنتيکی
فيلوژنتيکی نشان داد که سويههای مشابه با حمايت باالی بوت
 از مطالعه حاضر، به عالوه.استرپ در يک کالد مشترک قرار گرفتند
نتيجه گرفته میشود که توالیهای تکراری يافت شده در ژنوم
 به همراهHIP سيانوباکتریها به ويژه توالیهای پاليندرومی تکراری
 در کشف16S rRNA-23S ITS  وERIC  وSTRR توالیهای
ارتباطات ژنومی و تعيين نوع در ميان سويههای مورد مطالعه بسيار
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