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بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای سیانوباکتری هتروسیست دار
جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران
علی شمس* ،1قربانعلی نعمتزاده ،2ندا سلطانی ،3شادمان

شکروی4

 1دانشجوی دکتری ،پژوهشکده ژنتیک و زیست فنآوری طبرستان ،طبرستان
 2استاد ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ،ساری
 3دانشیار ،گروه میکروبیولوژی نفت ،پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 4دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،گرگان
تاریخ پذیرش44/1/11 :

تاریخ دریافت44/2/22 :

چکیده
سیانوباکتریها از جمله گروه پروکاریوتهای فتوسنتز کننده میباشند که نسبت به دامنه وسییعی از شیرای
محیطی سازگار شدهاند .عالوه بر آن سیانوباکتریها بهعنوان منابع غنی فیکوپروتئین با کاربرد دارویی و صنعتی،
نیز مورد توجه قرار گرفتهانید .گونیههای مختلی

سییانوباکتری ،ترکیبیات متفیاوتی از کروموفیور و فیکیوبیلی

پروتئینها را به منظور بهبود توانایی برداشت نور در فرایند فتوسنتزخود بکیار مییبرنید .هید

از ایین تحقیی

بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازنیدران بیود.
بعد از جمعآوری نمونه خاک از شالیزارهای شرق استان مازنیدران و کشیت سیویه در محیی کشیت ،BG110
بمنظور انجام پروسه خالصسازی ،کشت مجدد در محی کشت جامد و مایع انجام گرفیت .سیس

سیویهها از

لحاظ ریختشناسی بررسی شدند .نتایج نشان داد که بهدلیل سازگاری سویههای مورد نظر با شرای نوری قابل
دسترس این منطقه مشخص شد گونههای مختل

سیانوباکتریها از فیکوبیلی پروتئینهیای متنیوعی در جهیت

بهینهسازی توانایی دریافت نور جهت فتوسنتز استفاده مینمایند .به گونهای که میزان فیکوسیانین ،آلوفیکوسیانین
و فیکو اریترین در هر سویه متفاوت از سویه دیگر بوده و باالترین میزان این ترکیبیات پروتئینیی بیهترتیی

در

سویههای ( Lyngbya diguetii )Phormidium minnesotenseمشاهده گردید.
واژههای کلیدی :آلوفیکوسیانین ،سیانوباکتری ،شالیزاز ،فیکواریترین ،فیکوبیلین ،فیکوسیانین
مقدمه1

کمک بیه جی ن نیور توسی کلروفییل بکیار گرفتیه

فیکییوبیلی پروتئینهییا بییهعنییوان گییروه مهمییی از

میییشییوند .اییین مولکولهییای آنییتن جهییت دریافییت

مهمیی در دریافیت نیور در

فوتونهییای نییوری شییامل فیکییوبیلی پروتئینهییای

سیانوباکتریها و کریستو مونادها و پروکلروفیتها ایفیا

رنگیزهای و بخ

پروتئینی غیر رنگییزهای مییباشیند

مینماییید .فیکییو بیلییی پروتئینهییا در بسیییاری از

( .)Lawrenz et al., 2011چهیار سیاختار تتراپییرول

سیانوباکتریها جهت باال بیردن رانیدمان فتوسینتزی و

کلروموفییور خطییی (بیلییین) شییامل فیکوسیییانوبیلین،

رنگیزههای کمکیی نقی

فیکواریتروبیلین ،فیکووایولوبیلین و فیکواوروبیلین می
تواند به عنوان فیکوبیلی پروتئینهیای سییانوباکتریها

*نویسنده مسئولali.shams11@gmail.com :
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شییناخته شییوند ( .)Zimba, 2012سیییانوباکتریها یییا

 ،1334دریافتند که تن های محیطی از جمله شیوری

جلبکهییای سییبز آبییی گییروه وسیییع و متنییوعی از

می تواند بیرروی کیارایی فتوسینتز و تیوان فیکیوبیلی

باکتریهییای پروکییاریوت فتوسیینتز کننییده بییا قابلیییت

پروتئینها تاثیر گ ار باشد.

اسییتفاده از نییور خورشییید ،آن و  CO2میییباشییند

امروزه استفاده از فیکو بیلیی پروتئینهیا بیهعنیوان

( .)Stanier and Cohen, 1977این گروه شیامل گونیه

ترکیبات ضدسرطانی ،ضدسمی و رنگهیای خیوراکی

ای از باکتریهییا بییا توانییایی ت بیییت ازت و سییازگاری

در صیینعت غیی ایی و دارویییی از اهمیییت ویییژهای

بسیار باال نسیبت بیه شیرای متنیوی محیطیی بیوده و

برخیوردار اسیت ( .)Chaneva et al., 2007همچنیین

بهصورت کلنیهایی در طیی

وسییعی در محی هیای

مصییار

دارویییی و آرایشییی فیکییوبیلی پروتئینهییا

آبی و خاکی ساکن شدهانید (

;Tandeau et al., 1993

( )Kronick, 1986, Araoz et al., 1998و فعالییت

 .)Pandey et al., 1995; Oren, 2000سیسییت های

آنتیاکسییییدانی ،محیییاف ،عصیییبی ،ضدسیییرطانی و

رنگیییزهای در سیییانوباکتریها مقییدار کمییی سیییگنال

ضییدعفونتی فیکوبیلینهییا توسیی محققییین بسیییاری

فلورسنسی در کلروفیل تولید میینمایید امیا عملکیرد

گزارش شده است

( Rimbau et al., 1999; Liu et al.,

فلوروسنسی فیکوبیلینها بسیار باال میباشد و میتواند

 .)2000; Romay et al., 2003گزارشها نشان میدهد

بهعنوان یک شاخص مه در ارزییابی مییزان فراوانیی

که پتانسیل گونههای متنوی سیانوباکتریها برای تولیید

سیییانوباکتریها در محییی مییورد اسییتفاده قییرار گیییرد

تجاری فیکوبیلی پروتئینها متفاوت

میباشد ( Takano

( .)Yentsch and Yentsch, 1979امروزه دسترسی بیه

et al., 1995; Chen et al., 1996; Chaneva et al.,
.)2007

غلظتهای دقی رنگیزههای فیکوبیلین در تعیین میزان

امییروزه تکنیکهییای متعییددی حهییت شناسییایی

تراک جمعیتی میکرو ارگانیس ها بسیار حیازز اهمییت
میییباشیید .بییهطییوریکییه نقی
تکنیکهییای سیینج

ترکیبات فعال در سلول بمنظیور ارزییابی و شناسیایی

مهمییی در بکییارگیری

میکروارگانیسیی ها مییورد اسییتفاده قییرار میگیرنیید

از راه دور بییهمنظییور ارزیییابی

بلومهیای جلبکیی ایفیا میینمایید (

(

Wozniak et al.,

 .)2010; Roy et al., 2011چنیین روشهیایی بیرای

 .)2011گزارشهییای متعییددی نشییان میییدهیید کییه

ارزیابی و تعیین بیوماس فیتوپالنگتونها و تاکسونومی

فیکوبیلی پروتئینها کمسلکسی از بخ هیای رنگدانیه

آن بر میزان کلروفیل و کاروتنوزید تمرکیز میییابنید و

پروتئین میباشند که به سه دسته رنگیزههیای آبیی ییا

این در حالی است که م الهای بسیار معیدودی بیرای

فیکوسیانین ،رنگیزههای سبز آبی ییا آلوفیکوسییانین و
رنگیزههای قرمز یا فیکواریترین بهترتی

فیکوبیلی پروتئینها در دسترس میباشد(

دارای قابلیت

Lawrenz et

 .)al., 2011; Zimba, 2012بهطور معمول فیکوبیلینها

حداک ر جی ن در طیول مو هیای  056 ،026و 505

باالترین میزان جی ن را در طیول میو  456تیا 006

نیییانومتر مییییباشیییند (.)Grossman et al., 1994

نانومتر دارا می باشند .تنیوی طیی

گزارشهیای متعیددی نشییان مییدهیید کیه فیکییوبیلی

جی بی فیکیوبیلی

پروتئینها به دلییل تییییر جایگیاه وییژه کروموفورهیا

پروتئینها تحت تاثیر فاکتورهای محیطیی ماننید نیور،
آن و  pHقابییل تیییییر هسییتند (

Sobiechowska et al., 2010; Ston-Egiert et al.,

نسییبت بییه سییایر پروتئینهییا اسییت

Grossman et al.,

(Bennet and

) .Bogorad, 1973; Zhao et al., 2011امییروزه

;1994, Takano et al., 1995; Chaneva et al., 2007
 .)Simeunovic et al., 2013سییلطانی و همکییاران

مطالعات گسترده ای بر روی فلورسیان
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موجیییود در سییییانوباکتریها آغیییاز شیییده اسیییت

از کشتهای متوالی در محی جامد 13 ،سویه خالص

( .)Babichenko et al., 2000; Seppala, 2009امییا

از سیانوباکتریها انتخان گردیدند .بعد از اطمینیان از

روشهییای اسییتانداردی بییرای اسییتخرا فیکییوبیلی

خلوص ،انتقال سویهها به محی کشیت میایع جهیت

پیروتئین وجییود نیدارد .جداسییازی و خیالص سییازی

افزای

تولید بیوماس صورت پ یرفت .شیرای بهینیه

فیکوبیلی پروتئینهیا از جلبکهیا و سییانو باکتریهیا

برای رشد هر سویه با در نظر گرفتن نیازهیای دمیایی،

میتواند بسیار پیچییده و زمیان بیر باشید و همچنیین

نوری و شرای هوا دهی مناس

فیراه گردیید .هیوا

تحت تاثیر عواملی همچون دما ،زمان اسیتخرا  ،نیوی

دهییی بییا شییدت جریییان  266میلیلیتییر در دقیقییه در

بییافر و  pHقییرار گیییرد (.)Lawrenz et al., 2011

ارلنهییای  566میلیییلیتییری و در شییرای نییوری 36

تحقیقات اخییر بیهمنظیور تیالش بیرای بهینیهسیازی

میکرومیول فوتییون در مترمربییع بیر ثانیییه بییا  4المی

روشهییای اسییتخرا و خییالص سییازی و ارزیییابی

فلورسان

رنگیزههییا و دسییتیابی بییه حییداک ر عملکییرد در حییال

درجه سیانتیگیراد فیراه گردیید .بیهمنظیور بررسیی

مییباشید ( Zimba, 2012; Horvath et al.,

فیکوبیلینهای موجود در هر سویه ،بعد از رسییدن بیه

گسیترش
.)2013

و ایجاد دمای بهینه رشد در دامنه  25تا 23

حداک ر رشد از هر استوک  3میلیلیتر بیوماس تهییه و

یکی از روشهای کارآمد جهت استخرا رنگییزه،

با اضافه نمودن محلول گلیسرول بهمنظور ایجاد شوک

تلفی روشهای مکانیکی و شیمیایی بهمنظور خیالص

اسمزی و با استفاده از استات سدی  ،مییزان فیکیوبیلی

سازی پروتئینهای رنگیزهای است که شیامل اسیتفاده

پروتئین بعد از قرازت ج ن در طول مو هیای ،026

از بافرهیای متعیدد (،)Bennet and Bogorad, 1973

 052و  502نانومتر با استفاده از دستگاه اسسکترومتر از

هض آنزیمی ( )Steward and Farmer, 1984اسیتفاده

روش  Bennetو  )1793( Bogoradبیییییر حسییییی

از آزولکتین چب  ،انجماد و خورد کردن مکیانیکی و

میلیگرم بر میلیلیتیر تعییین گردیدنید .بیرآورد کمیی

Horvath et al.,

انوای فیکوبیلینها طب معادالت زیر صیورت گرفیت.

کیاپیالری الکتروفیورز مییباشید (

 .)2013, Lawrenz et al., 2011بیا توجیه بیه مطالی
فییوق هیید

سس

از اییین تحقییی بررسییی رنگیزههییای

مقیدار هیر رنگییزه بیر حسی

میکروگیرم بیر

میلیلیتر محاسبه گردید.
 (PC)=( A620 –(0.474× A652))/5.34فیکوسیانین

فیکوبیلین در سویههای سیانوباکتری هتروسیسیت دار

(APC)= (A652 – (0.208 × A620)) /5.09آلوفیکوسیانین

جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران بود.

×  (PE)= ((A562 – (2.41× PC))- (0.849فیکواریترین
(APC))/9.62

مواد و روشها

) (TPB)= (PC+APC+PEفیکوبیلین کل

نمونهبرداری خاک با استفاده از روشهای متیداول
از مناط مختل

شالیزارهای شیرق اسیتان مازنیدران

انجییام گردییید .سییس

جهت انجام شناسایی مورفولوژی سویهها ،از کلیدهای

بییا اسییتفاده از محییی کشییت

معتبر شناسایی استفاده گردید.

اختصاصیییی  BG110جداسیییازی سییییانوباکتریهای
هتروسیست دار از سطح خاک صورت گرفتیه و پی
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جدول  :1نام سویههای مورد بررسی

نام سویه

کد سویه

Hapalosiphon flexuosus
Nostoc ellipsosporum
Stigonema ocellatum
Microchaete geopretiana
Stigonema turfaceum
Chrococcus sp.
Chrococcus minor
Phormidium tenue
Phormidium tenue
Nostoc muscorum
Microchaete geoppertiana
Anabaena variabilis
Unknown
Lyngbya diguetii
Phormidium tenue
Phormidium minnesotense
Anabaena cylindrical
Unknown

MGCY463
MGCY497
MGCY383
MGCY412
MGCY351
MGCY363
MGCY496
MGCY489
MGCY359
MGCY415
MGCY352
MGCY358
MGCY515
MGCY277
MGCY420
MGCY361
MGCY340
MGCY278

نتایج

) geopretianaبهترتی

بررسی میزان فیکووبیلی کو در سوویههای موورد

 7/225 ،7/734میکروگرم بر میلیلیتیر در مکانهیای

بررسی :بررسیهای انجام شده بر روی  13سویه جدا

بعدی قرار گرفتند .کمترین میزان فیکو بیلیی پیروتئین

شده از مناط شالیزاری شرق استان مازندران موید آن

کل در سیویه  (Phormidium tenue) MGCY420بیه

است که میزان فیکوبیلی پروتئینها در سیانوباکتریها،

میزان  6/767میکروگرم بر میلیلیتر از منطقه نکا بود.

سویه ،شیرای محیطیی و اقلیمیی در

دو سییویه  (Chrococcus minor) MGCY363و

متناس

با جن

از مناط نکا ،بهشهر با مییزان

(Hapalosiphon flexuosus) MGCY463از منییاط

هییر سییویه متیییییر اسیت (شییکل  .)1بییاالترین میییزان
فیکوبیلین کیل در سیویه  (unknown) MGCY278از

میانکالییه و نکییا نیییز بییهترتییی

منطقه بهشهر به میزان  12/74میکروگرم بیر میلییلیتیر

میکروگرم بیر میلیلیتیر از مییزان فیکیوبیلی پیروتئین

بوده و متعاق
،MGCY489

آن سیویههای

کمتری نسبت به سایر سویهها برخوردار بودند (شکل

)(Phormidium tenue

MGCY412

بییا  1/106و 1/134

.)1

(Microchaete

شک  :1میزان فیکوبیلین کل در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (برحس
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عالوه بیر ایین نتیایج ایین تحقیی در بررسیی مییزان

کییل در دامنییه  4تییا  0میکروگییرم بییر میلیلیتییر5/55 ،

فیکوبیلی پروتئینهای کل نشان داد که  22/22درصد

درصد دارای میزان فیکوبیلی پروتئین کل در دامنه  0تا

از سویهها دارای میزان فیکوبیلی پروتئین کل به مییزان

 3میکروگرم بر میلیلیتیر و  11/11درصید از سیویهها

 6تا  2میکروگیرم بیر میلیلیتیر 10/00 ،درصید دارای

نیز دارای میزان فیکوبیلی پروتئین کیل در دامنیه  3تیا

فیکوبیلی پروتئین کل به میزان  2تیا  4میکروگیرم بیر

 16میکروگرم و تنها  5/55در صد در دامنه  16تیا 14

میلیلیتر 33/33 ،درصد دارای میزان فیکوبیلی پروتئین

میکروگرم در میلیلیتر قرار دارند (شکل .)2

شک  :2تنوی میزان فیکوبیلین کل در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (برحس

سییایر سییویهها بییر خییوردار بودنیید .کمتییرین میییزان

بررسی میزان فیکوسیانی در سویههای سیانوباکتری
مورد بررسی :نتایج آزمیای

درصد)

فیکوسیانین نیز مربوط بیه سیویه

نشیان داد کیه بیاالترین

)(Chrococcus sp.

MGCY277

 MGCY363با میزان  6/339میکروگرم بر میلیلیتیر از

) (Lyngbya diguetiiبیه مقیدار  5/933میکروگیرم در

منطقییه میانکالییه بییود (شییکل  .)3همچنییین سییه

میلییییلیتیییر از منطقیییه بهشیییهر بیییوده و سیییویههای

سیییویه ،(Hapalosiphon flexuosus) MGCY463

میییییزان فیکوسیییییانین در سییییویههای

MGCY489

)tenue

tenue) MGCY420

MGCY412 ،(Phormidium

 (Phormidiumو

MGCY497

MGCY352

) (Nostoc ellipsosporumاز مناط نکا و میانکالیه بیا

از مناط نکیا،

میزان  6/945 ،6/393و  6/973میکروگرم بر میلیلیتیر

بهشییهر و میییانرود بییا میییزان  2/973 ،3/134و 2/640

از میزان فیکو سیانین پایینتری نسبت به سایر سویهها

میکروگرم بر میلیلیتر در باالترین جایگیاه نسیبت بیه

برخوردار بودند.

)geopretiana

 (Microchaeteو

) (Microchaete geopretianaبهترتی

شک  :3میزان فیکوسیانین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (بر حس
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میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای سیانوباکتری..

بررسییییهای صیییورت گرفتیییه بیییر روی مییییزان

درصیید از سییویهها میییزان فیکوسیییانین بییین  2تییا 3

فیکوسیانینهای موجود در  13سویه جدا شیده نشیان

میکروگرم بر میلیلیتر و در  5/55درصد سویهها میزان

داد که با توجه به شکل  4در  29/99درصد از سویهها

فیکوسیانین بین  3تا  4میکروگیرم و در  5/55درصید

میزان فیکوسیانین بین  6تا  1میکروگیرم بیر میلیلیتیر

سویهها میزان فیکوسییانین بیاالتر از  4میکروگیرم بیر

میباشید .در  55/55در صید از سیویهها مییزان فیکیو

میلیلیتر را دارا بودند.

سیانین بین  1تا  2میکروگیرم در میلییلیتیر ،در 5/55

شک  :4تنوی میزان فیکوسیانین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای
شرق استان مازندران (بر حس

درصد)

ارزیابی میزان آلوفیکوسویانی در سویانوباکتریهای

بر میلیلیتر در رتبههای بعدی قرار گرفتنید .کمتیرین

مورد بررسوی :بررسیی مییزان آلوفیکوسییانین در 13

میییزان آلوفیکوسیییانین نیییز در سییویه

سییویه مییورد نظییر در شییکل  5قابییل مشییاهده اسییت.

) (Chrococcus sp.بییه میییزان  6/6333میکروگییرم

بیییا توجیییه بیییه نتیییایج بدسیییت آمیییده ،بیییاالترین

بییییر میلیلیتییییر از منطقییییه میانکالییییه بییییوده و

MGCY361

سییییویههای ،(Phormidium tenue) MGCY420

میییییزان آلوفیکوسیییییانین در سییییویه

 (Stigonema turfaceum) MGCY351و

) (Phormidium minnesotenseبیییه مییییزان 3/09

MGCY363

MGCY340

میکروگرم در میلیلیتر از منطقه گلوگاه مشیاهده شید.

) (Anabaena cylindricalبییهترتی ی

سه سویه ،(Microchaete geopretiana) MGCY412

میانرود و مییانرود بیا مییزان  6/190 ،6/673و 6/219

MGCY496

میکروگرم بر میلیلیتر از میزان آلوفیکوسیانین کمتیری

 (Phormidium tenue) MGCY489و
) (Chrococcus minorبه ترتی

از منییاط نکییا،

نسبت به سایر سویهها برخوردار بودند.

از مناط بهشهر ،نکا

و میانکاله با میزان  3/122 ،3/50و  3/651میکروگیرم
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شک  :1میزان آلوفیکوسیانین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران
(بر حس

میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسی میزان آلوفیکوسیانین در  13سیویه جیدا شیده

آلوفیکوسیییانین در دامنییه  2تییا  2/5میکروگییرم بییر

نشان داد که با توجه به شیکل  0در  44/44درصید از

میلیلیتیییر ،در  11/11درصییید از سیییویهها مییییزان

سویهها میزان آلوفیکوسیانین بین  6تا  6/5میکروگیرم

آلوفیکوسیانین در دامنه 2/5تا  3میکروگرم بر میلیلیتر

بر میلییلیتیر بیود .در  11/11درصید سیویهها مییزان

مشاهده شد و تنها در  22/22درصد از سویهها مییزان

آلوفیکوسیییانین در دامنییه  6/5تییا  1میکروگییرم بییر

آلوفیکوسیانین در دامنه  3تا  4میکروگرم بر میلییلیتیر

میلییییلیتیییر ،در  11/11درصییید از سیییویهها مییییزان

بود.

شک  :6تنوی میزان آلوفیکوسیانین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (برحس

درصد)

ارزیابی فیکواریتری موجود در سویههای سیانوباکتری

 MGCY352و (Anabaena cylindrica) MGCY340

مورد بررسی :بررسی مییزان فیکیواریترین در سیویههای

بهترتی

از منیاط نکیا ،مییانرود و میانیدورود بیا مییزان

جدا شده (شیکل  )9نشیان داد کیه سیویه MGCY278

 2/332 ،3/029و  2/365میکروگییرم بییر میلیییلیتییر از

)(unknownاز بهشییهر بییه مقییدار  11/531میکروگییرم

فیکواریترین باالتری نسبت یه سیایر سیویهها برخیوردار

بر میلییلیتیر بیاالترین مییزان فیکیواریترین را نسیبت بیه

بودنیید .کمتییرین میییزان فیکییواریترین نیییز در سییویه

)(Phormidium tenue

 (Phormidium tenue) MGCY420از منطقییه نکییا بییه

(Microchaete

میییزان  6/696میکروگییرم بییر میلیلیتییر بییود و دو سییویه

سایر سیویهها دارد و سیه سیویه
،MGCY489

)geopretiana

turfaceum) MGCY351
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 (Stigonemaو MGCY361

بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای سیانوباکتری..

 minnesotense) (Phormidiumاز منیییاط میییییانرود و

فیکواریترین کمتری نسبت بیه سیایر سیویهها برخیوردار

گلوگاه با میزان  6/195و  6/264میکروگرم بر میلیلیتیر از

بودند.

شک  :7میزان فیکواریترین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (بر حس

میکروگرم بر میلیلیتر)

بررسیهای انجام شده بر میزان فیکواریترین بیا توجیه

دارای میزان فیکواریترین در دامنیه  2تیا  4میکروگیرم

بییه شییکل  3حییاکی از آن اسییت کییه  92/22درصیید

بر میلیلیتر بود .تنهیا در  5/55درصید سیویهها مییزان

سویههای جدا شده دارای میزان فیکواریترین در دامنه

فیکواریترین در دامنه باالتر از  4میکروگرم میکروگیرم

 6تا  2میکرو گرم بر میلیلیتر و  22/22درصد از آنهیا

بر میلیلیتر مشاهده شد.

شک  .8میزان فیکواریترین در  13سویه مورد بررسی از شالیزارهای شرق استان مازندران (بر حس

درصد)

کمسلک های جمع آوری کننده نور معطو

بحث

می دارد.

بهطورکلی نوی نگیرش بیه فیکیوبیلی پروتیینهیا،

در دو دهه اخیر ،انتقال انرژی میان فتوسیست های یک

فکیری خیاص

فیکوبیلی پروتیینها در حوزه فیزیولوژی

متفاوت است و هرگونه نگرش مکت

و دو و نق

میییکنیید .بررسیییهای بیوتکنولییوژی،

مدرن و فیزیولوژی مولکولی مورد توجه جیدی قیرار

تیییرات فیکوبیلی پروتیینها را از نظر مییزان تولیید و

گرفته است .در اکوفیزیولوژی ،چه به صورت در زیوه

تنوی تولید به عنوان یک محصول بررسی میکنید .امیا

و چه به صورت در شیشه سیست های فیکوبیلی زومی

نگرشهای فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیک عمده توجه

به طور کلی مد نظر هستند و ارتبیاط آنهیا بیا کنتیرل

خود را بیه سیسیت فتوسینتزی و آنتنهیای گیرنیده و

انییرژی از طری ی انتقییال میییان سیسییت های نییوری و

خییود را طل ی
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بخصییوص فتوسیسییت دو کییه حتییی وارد حوزههییای

چکی گر و همکاران ( ،)1371میزان تولیید فیکیوبیلی

ریزتر مانند انتقال میان گیرندههای الکترون از فئوفیتین

از سییه

گرفته تا کینونها و البته کمسلک

پییروتیین از  Microchaete geopretianبییی

برابر این مقدار می باشید و باتوجیه بیه اینکیه مطیاب

فتیولیز آن گردییده

است .اینکه به کدام حوزه ورود کنی  ،بیه موضیوعیت

شییکروی و همکییاران ( ،)1331برخییی نمونییههای

بستگی دارد اما قدر مسل بررسی ترکیبی اگیر ممکین

استیگونماتال در اسیتان گلسیتان از تیراک بیه مراتی

باشد کار دشواری است .ضمن اینکه ارتباط میان نق

باالتر برخوردار بودهاند ،مسئله محی و تاثیر آن جدی

فیکییوبیلی پروتیینهییا و سیسییت فیکییوبیلی زومییی در

است .در بررسیهای مربیوط بیه منیاط نفتیی هیردو

رابطه با تن های محیطی و تعمی آن به کشت انبوه و

گونه که از جنون جمع آوری شده و در شمال (استان

گیییرفتن محصیییول بیییرای پزشیییکی ،داروسیییازی و

گلستان) نشان ویژه سازی گردیده اند ،حتی در شرای

کشاورزی ،صنعت ،محی زیست و غیره فعیال امکیان

عدم هوادهی (محدودیت افراطی دیاکسیید کیربن) و

پ یر نیست .اطالعات در ایین زمینیه میی بایسیت بیه

محدودیت افراطی نور (دو میکرومول کوانتیا بیر متیر

از اییین توسییعه یابیید .در خصییوص

از شرق مازنداران بیشتر بوده

مراتیی

بییی

مربع در ثانیه) ،به مرات

نمونههای بومی ایران بهدلیل عیدم اطالعیات پاییه در

است .البته در این میان بایید توجیه داشیت کیه چیون

استان مازندران ،ورود به بحثهای جزیی فعال منطقی

نمونههای استانهای جنوبی و نییز شیرق مازنیدران از

نیسییت کمییا اینکییه در اسییتان گلسییتان کییه از حییوزه

نظییر نییوری و دیاکسییید کییربن نشییان ویییژه سییازی

اطالعات پاییه غنیی تیری برخیوردار اسیت ،تجیاربی

نگردیدهاند ،احتمال ضیعیفی وجیود دارد کیه شیرای

پراکنده در این زمینه وجیود دارد .بهرحیال بیه عنیوان

محدودیت بهدلیل سازگاری نمونه بهصورت نسل اندر

نتیجه گیری کلی اینکه اگر در این مقاله نگاه کل نگیر

نسل به شرای م کور ،عامل اصلی یا یکیی از عوامیل

و از باال به وجود یا عدم فیکوبیلی پروتیینهای کل در

اصیلی باشید .بیا توجیه بیه اینکیه وجیود حالتهییای

و یا با فراوانی بیاال

پوستهای یا پشتهای در نمونیهها در جنیون کشیور ،و

سویههایی که نق

به نسبت غال

آلوده بودن با قشر نفت ،شرای را به سمت خیوگیری

برخوردار هستند ،به همین دلیل بوده است.

یا سازگاری با محدودیتها سیوق مییدهید ،احتمیال

بهطورکلی در شرق مازندران ،فیکیوبیلی پیروتیین
کییل در سیییانوباکتریهای مطالعییه شییده در شییرای

دارد که مسئله تکامل در میان باشد .شاید بیر هی زدن

آزمایشگاهی وجود دارد ولی مقایسه با استان گلسیتان

شییرای عییادی نمونییه (از محییی طبیعییی) و ورود در

(جییایی کییه اطالعییات پایییه بییه صییورت پراکنییده)

شیییرای کشیییت آزمایشیییگاهی کیییه بیییرای عمیییده

وجیییود دارد ،محتیییوای آن کمتیییر میییی باشییید.

به نظر می رسید در میورد ایین

سیانوباکتریها مناس
نمونهها بر عک

سییییویههای ،(Phormidium tenue) MGCY489

پاسخ داده است .این مسئله ای است

 (Microchaeteو

که بررسیهای آینده می بایست روشن کنید .در حیال

 (Microchaete geopretiana) MGCY352کیییه در

حاضر می بایست به گزارشهای کمی و احیانا مقایسه

شرق مازندران از باالترین میزان برخوردار بودهانید ،از

ای به صورت جوامع کوچیک ،در جیرافییای محیدود

نظییر مقایسییه بییا همییین نمونییهها در اسییتان گلسییتان

بسنده کرد.

geopretiana) MGCY412

وجود ساختارهای تشکیل دهنده فیکوبیلی زومیی،

(گرگان ،علیآباد و فاضل آبیاد) ،از تیراک بیه مراتی

بخصییوص فیکییواریترین و آلوفیکوسیییانین ،در همییه

کمتری برخوردار هستند .با توجه به اینکه در بررسیی
43

بررسی رنگیزههای فیکوبیلین در سویههای سیانوباکتری..

مازنداران دیده می شود اما ه انیدازه و هی سیاختار

سویهها قابل توجه اسیت .در بررسییهای سیلطانی و
همکاران ( ،)1334آلو فیکوسیانین در گونیه فیشیرالی

این سیست  ،تحت شرای محیطی به مرات

مورد بررسی تحت تاثیر اسیدیته و قلیاییت بیه همیراه

همجوار کمتر میباشد .نتیجه دقی در خصوص تیاثیر

شدت نور ،بوجود نیامدند .ساختمان پایه در فیکوبیلی

عوامل محیطی یا به عبارت بهتر شرای آزمایشیگاهی،

زومی تحت شرای آزمایشگاهی جدید ،نشان از ثبات

میبایست بعد از بررسییهای ابیزاری دقیی تیر و نییز

دارد .هرچند البته در حال حاضر به قطعیت

بهینییهسییازی شییرای کشییت اعییالم گییردد .بررسییی

نمی توان گفت که ایین ثبیات تحیت تیاثیر تن هیای

فلورستیک نشان می دهید کیه نمونیههای جمیعآوری

محیطییی همچنییان حفیی ،مییی شییود .امییا در کنییار

شده از تراک باال و حتی غالبیت برخیوردار هسیتند و

آلوفیکوسیانین وجود فیکواریترین با مییزان بیه نسیبت

این در حال حاضر محک ترین دلیلی است کیه عیدم

باال در بیست درصد از سیانوباکتریهای جیدا شیده و

دشواری خوگیری نمونیه بیا شیرای طبیعیی را نشیان

تقریبا نود و پنج درصد از کل سییانوباکتریهای جیدا

میدهد .به نظیر مییرسید کیه سیسیت فتوسینتزی در

شده تایید دیگری بر ثبات سیست فیکوبیلی زومیی در

شرای طبیعی بیا کیارایی بیاال کیار مییکنید .شیرای

نمونههای جمعآوری شده است.

آزمایشییگاهی -شییاید – عامییل تیییییر کمییی و کیفییی

این بخ

در مورد فیکوسیانین ،به قطعیت می توان گفت که

از منیاط

سیست های فتوسنتزی باشد.

مقادیر کلی فیکوسیانین در نمونههای جمع آوری شده

از نظر کاربردی در حال حاضر با توجیه بیه عیدم

به نسبت دیگیر بررسییهای انجیام شیده در گلسیتان

اطالعات تنها می توان گفت که بیا توجیه بیه بررسیی

(شیکروی و همکیاران،)Safaie et al., 2015; 1331 ،

میزان فیکوبیلی پروتئینهای موجود در سویههای جدا

اگرچه عمومیت دارد و ایین دلییل دیگیری بیر ثبیات

شده این گونه استنباط میگردد که هر سیویه پتانسییل

سیست فیکوبیلی زومی اسیت امیا از نظیر کمییت بیه

رنگیزهها را از نظر نوی و میزان آن دارا مییباشید کیه

پایینتر میباشیند .در سییانوباکتریهایی ماننید

داروییی،

مرات

متناس

با اهدا

تجاری در جهت مصیار

 Phormidium tenueکییه از نظییر بردبییاری بییه تیین

صنعتی و آرایشی میتوانید میورد توجیه قیرار گییرد.

بخصوص شوری مقاوم نشان مییدهنید ،ایین کیاه

سییانو

فیکوسیانین جال

چنین استنباط میشیود کیه گونیههای مختلی

توجه است .با توجه به اینکیه ایین

باکتریها ،ترکیبات متفاوتی از کرموفورها و فیکیوبیلی

الییه

پروتئینها را در جهت بهینهسازی توانایی دریافت نور

مقیییدار آن (بیییه صیییورت

برای فتوسنتز بکار میگیرنید و ایین بیدلیل سیازگاری

مقایسهای) ،در حال حاضر قابل توجیه نیسیت .چیون

سییویه در شییرای نییوری قابییل دسییترس میییباشیید

تکرارهای آزمیای  ،احتمیال خطیای آزمایشیگاهی را

) .(Babichenko et al., 2012همیین امیر زمینیه تنیوی

کرده است ،شاید بررسیهای از نظر طی های

گسترده ای را از حیث ظرفییت تولیید رنگییزه ایجیاد

ج بی در زییوه و ییا فیتوشییمیایی از طریی ،HPLC

مینماید .بهعنیوان م یال در بررسییهای انجیام شیده

سیانوباکتری در عمده پشتههای میکروبی ،نقی
فوقیییانی را دارد ،کیییاه

ضعی

توسیی

بتواند اطالعات دقی تری بدهد.
بهطورکلی آنچه از بررسیهای انجام شده می توان

 Ojitو همکییاران ( )2612بییاالترین میییزان

فیکواریترین ،فیکوسییانین و آلوفیکوسییانین در سیویه

نتیجه گرفت آن است که ثبات سیست فیکوبیلی زومی

 Phormidium bohneri ،Anabaena fuelleborniiو

در نمونییههای سیییانوباکتری منییاط شییرقی اسییتان

 Nostoc spongiaeformeمشییاهده گردییید .بییر طب ی
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نظر  ،)2611( Wozniakامروزه استفاده از تکنیکهیای

حال حاضر محک ترین دلیلی اسیت کیه عیدم دشیواری

از راه دور و تعییین ارزییابی مکیان بلومهیای

خوگیری نمونه با شرای طبیعی را نشان میدهد .به نظیر

سنج

جلبکییی ،امکییان دسترسییی بییه غلظتهییای دقییی

میرسد که سیست فتوسنتزی در شرای طبیعی با کیارایی

رنگیزههای فیکوبیلین بهمنظور مییزان تیراک جمعیتیی

باال کار میکند .شرای آزمایشگاهی میتواند عامیل تییییر

میکرواورگانیس ها از اهمیت زیادی بر خوردار اسیت.

کمی و کیفی سیست های فتوسنتزی باشد.
بر طب تحقیقات انجام شده ،سویههای مختل

اهمیییت فیکییوبیلی پییروتیین بییه عنییوان یییک ترکی ی

از

ضدسرطانی بهصورت رنگ خوراکی در صنایع غ ایی

خانواده سیانوباکتریهای هتروسیست دار جمیع آوری

و دارویی توس بسیاری از محققین مورد توجیه قیرار

شده از شیالیزارهای اسیتان مازنیدران ،دارای پتانسییل

گرفته اسیت ( .)Chaneva et al., 2007از آنجیایی کیه

باالیی از ترکیبات ارزشمند ثانویه میباشند که میتوان

پتانسیییل گونییههای متنییوی سیییانوباکتری بییرای تولییید

از این ترکیبات پستیدی و رنگدانیههای متنیوی موجیود

تجاری فیکوبیلی پروتئینها بسییار متفیاوت مییباشید

در این گیروه از رییز جلبکهیا ،در صینایع غی ایی و

نیییاز بییه تحقیقییات گسییتردهتییری جهییت ارزیییابی و

دارویی بهره برد و حتی بهعنوان مکملهای غی ایی در

شناسییایی اییین اورگانیسیی های ارزشییمند احسییاس

صنایع دامسروری و طیور نیز میتواننید حیازز اهمییت

میگردد.

باشییند کییه جییای دارد در اییین راسییتا تحقیقییات
گستردهتری صورت گیرد.
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علوم ،دانشکده تربیت معل تهران.

(Microchaete

چکیگر ،ش .)1341( .بررسی خوگیری سیانوباکتری
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خاکزی به تن های شوری و توان تعدیل شیوری

) geopretianaکه در شرق مازنیدران از بیاالترین مییزان
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کمتیری برخیوردار هسیتند  .وجیود سیاختارهای

تدوین تکنولیوژی اسیتفاده از سییانوباکتریها بیه

مرات

تشکیل دهنده فیکوبیلی زومی ،بخصوص فیکیواریترین و

عنوان کیود بیولوژییک در شیالیزارها .طیرم ملیی

آلوفیکوسیانین ،در همه سویهها قابل توجه است .بررسیی

شیییورای عیییالی تحقیقیییات نهیییاد ریاسیییت

فلورستیک نشان می دهد که نمونههای جمع آوری شیده

جمهوری.مجری پژوهشکده علوم پاییه کیاربردی،

از تراک باال و حتی غالبیت برخیوردار هسیتند و ایین در

جهاد دانشگاهی ،دانشگاه شهید بهشتی.
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