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فیلوژنی داینوفالژله  Gyrodinium instriatumبهعنوان گونه
جانبی در هنگام کشند سرخ گونه Gonyaulax polygramma
جداشده از آبهای ساحلی رمین (دریای مکران)
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چکیده
بهمنظور شناسایی و بررسی فیلوژنی گونههای داینوفالژله عامل ایجاد کشند سرخ که در آبان ماه سـال  1396در منطقـه بـین
تاالب لیپار و دریابزرگ واقع در سواحل جنوب شرقی ایران اتفاق افتاد ،نمونهبرداری از آب توسط بطری سـاده انجـام شـد.
در این کشند گونه  Gyrodinium instriatumبا تراکم بسیار پایینتر بهعنوان گونه جانبی نسبت بـه گونـههـای عامـل کشـند
مشاهده گردید .مراحل خالصسازی گونهها به روش رقیقسازی و همینطور بـا اسـتفاده از روش تـکسـلولی در شـرایط
آزمایشگاهی انجام شد و ایزوله خالص این گونه در اتاق کشت در محیطی کامالً استریل تحت شرایط  12سـاعت روشـنایی
و  12ساعت تاریکی در درجه حرارت ±1

℃ 25در محیط کشت  ،f2کشت داده شـد .جهـت بررسـی تـوالی ژنـیDNA ،

ایزوله خالص استخراج و واکنش زنجیرهای پلی مراز ) (PCRانجام شد و توالی ژنی در منطقه ژنی  ITSتعیینشـده و سـپس
با توالی ژنی گونههای مشابه در بانک ژن ( (GenBankتوسط نرمافزار  MEGA7مقایسه گردید .بررسی مولکـولی و فیلـوژنی
این گونه نشان داد توالی نوکلئوتیدی گونه موردنظر با  %99بوت استـرپ بیشترین شبـاهت را بـا گــونه  G. instriatumدارد
و گـروه خـواهـر  Levanderina fissaاست .گونه  G. instriatumپراکنش وسیع داشته و در سراسر آبهـای جهـان وجـود
دارد و میتواند ایجاد کشند سرخ کند لذا شناسایی دقیق آن امری ضروری و کاربردی میباشد.

کلمات کلیدی :داینوفالژله ،Gyrodinium instriatum ،توالی ژنی ،کشند سرخ ،ITS ،دریای مکران.

; .)2014 Xu et al., 2014هر تغییری در محیط منجر به تغییر تنوع
و فراوانی آنها میشود (.)Alverca et al., 2002
شکوفایی مضر جلبکی  HABs1که بهعنوان کشند سرخ شناخته
میشود ازدیاد گونههای جلبکی است که یا سم تولید میکنند یا

 .1مقدمه
داینوفالژلهها از گروه های مهم فیتوپالنکتونها در اکوسیستم-
های ساحلی هستند که در بسیاری از مناطق عامل کشند سرخ
میباشند و همینطوربه عنوان شاخص زیست محیطی در
اکوسیستمهای آبی مورد استفاده قرار میگیرند

———

( Moestrup etal,

Harmful Algae Blooms
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و فاقد صفحات (  )unarmoredمی باشد .سلولها بهوسیله شیار
 girdleیا  cingulumبه دو قسمت  epiconeو  hypoconeتقسیم
میشوند و بهآسانی کشت داده میشوند و سلولها هم بهصورت
جنسی و هم غیرجنسی تکثیر میشوند(.)Nagasoe et al., 2006
گونه  G. instriatumپراکنش وسیع داشته و در سراسر آبهای
جهان وجود دارد و در آبهای ژاپن ( Kojima & Kobayashi,
 ،)1992 ; Matsuka, 1999 ; Uchida et al., 1995چین ( Wang
 ،)et al., 2001تایوان ( ،)Su & Chiang, 1991اکوادور
( ،)Jimenez, 1993پرتقال ( )Silva, 1982و همچنین در سواحل

استرپ یک گروه تک نیایی را تشکیل می دهند که از بین آنها
 fissumدر پایه ای ترین موقعیت در درخت فیلوژنی قرار داشت
) .(Saldarriaga et al., 2004شناسایی و شناخت دقیق داینوفالژله
ها بر اساس ویژگیهای مورفولوژی و توالی ژنی بهعنوان مهمترین
گروه عامل ایجاد کشند سرخ در آبهای ساحلی ازنظر
زیستمحیطی بسیار حائز اهمیت و کاربردی میباشد .در این
مطالعه به جداسازی و خالصسازی و شناسایی گونه G.
 instriatumبه عنوان گونه جانبی در هنگام کشند سرخ گونه G.
 polygrammaبر اساس شاخص مولکولی پرداختهشده است.
G.

اقیانوس اطلس ازجمله نیویورک،Maryland ،Delaware ،
کارولینا شمالی و فلوریدا ( )Tomas et al., 2004مشاهدهشده
است .برخی از محققان  G. instriatumرا بهعنوان یک گونه مضر
در نظر میگیرند ( ;Matsuoka, 1999; Nagasoe et al., 2006
 )Uchida et al., 1995اما برخی علیرغم فعالیت متوسط
همولیتیک آن را بیضرر میدانند ( ;Biegala et al., 2002
 )Eschbach et al., 2001این گونه در آبهای ژاپن در خلیج
 ،Senzakiمنطقه جنوبی ،)Matsuoka, 1985( Harima Neda
دریاچه  )Kojima & Kobayashi, 1992( Hamanaو دریای
 Ariakeو خلیج  )Shikata et al., 2007( Hakataبهعنوان یک

 .2مواد و روشها
نمونهبرداری از آب دریای عمان در هنگام بلوم
 polygrammaدر آبان سال  1396از سواحل رمین واقع در
جنوب شرق ایران انجام شد (شکل  1جهت تهیه نقشه از نرم
افزار  ArcGISاستفاده شد) .بدین منظور حدود  1/5لیتر از آب
ایستگاه موردنظر از سطح که دارای تراکم باالیی از برخی
جلبکهای تکسلولی بود توسط بطری ساده برداشت شد.
G.

گونه مضر گزارششده است .تراکم آن در محیطهای ساحلی
مناطق معتدل مانند شمال کارولینا ) (North Carolinaمیتواند به
 106سلول در هر لیتر از آب برسد ( .)Tomas et al., 2004دریای
عمان در جنوب شرق ایران قرار دارد و دارای شرایط آب و
هوایی گرمسیری است و در معرض ورزش بادهای مانسون
قرارداد و هرساله بلوم های فیتوپالنکتونی از آن گزارش میشود
) .(Attaran-Fariman, 2007اگر چه در مورد فیلوژنی داینو
فالژلهها در دریای عمان و خلیج فارس تحقیقات اندکی وجود
دارد ( ;Attaran Fariman et al. 2007; Attaran Fariman & Jaid

میزان درجه حرارت با ترمومتر و شوری آب توسط شوری

G.

سنج چشمی مدل ( MT-110کره) در محل نمونهبرداری تعیین

 ،)Attaran Fariman & Bolch, 2012اما درخصوص گونه

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه نمونهبرداری (رمین)
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فقط با تراکم زیاد بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به موجودات
آبزی آسیب میرسانند.
گونههای جنس  Gyrodiniumیک داینوفالژله یوکاریوت و
دارای زندگی آزاد هستند که بهوسیله دوتاژک حرکت میکند و
برخی گونههای آن تشکیل سیست میدهند .این جنس متعلق به
شاخه  ،Dinophytaرده  ،Dinophyceaeراسته ،Gymnodiniales
خانواده  Gymnodiniaceaeاست که دارای  105گونه میباشد
) G. instriatum .(Guiry & Guiry, 2020یک داینوفالژله برهنه

 instriatumبومی دریای عمان تنها یک گزارش ثبت ژن در
قسمتی از منطقه ژنی  28s LSUوITSدر بانک ژن وجود دارد
) (Zadabbas Shahabbadi et a., 2011ولی هیچ گونه اطالعاتی
جهت مقایسه و بررسی فیلوژنی گونه ثبت نشده است .درآبهای
دیگر نقاط ساحلی هم مطالعات اندکی در مود فیلوژنی این گونه
وجود دارد Kim .و  Kimدر سال  2007روابط فیلوژنتیکی را در
بین گونه های مختلف داینوفالژله ها بررسی کردند داده های
مولکولی نشان داد که گونههای  Gyrodiniumبا  85درصد بوت
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F2

فیلوژنی جهت ریشه دار کردن استفاده شد .از نرمافزارهای
 Mega7 ،BioEditeو  Clastalwبرای انجام آنالیز مولکولی و
رسم درخت فیلوژنی استفاده گردید .برای بررسی فیلوژنی گونه
از آنالیزهای ) Neighbor Joining (NJو Maximum Parsimony
) (MPاستفاده گردید ).(Felsenstic, 1985

حرارت  ، 25°C ±1نور  2000لوکس در محیط کشت عمومی
کشت داده شد .میزان شدت نور توسط دستگاه نورسنج مدل
( MS6612هنگکنگ) تعیین گردید .بررسیهای مورفولوژیکی
توسط میکروسکوپ اینورت مدل  Nikon-TF100مجهز به
دوربین صورت گرفت و اندازه سلول ها توسط لنز مجهز به
میکرومتر اندازه گیری شد و نمونههای پالنکتونی با استفاده از
ویژگیهای مورفولوژیکی شامل اندازه سلول ،شکل سلول و
شکل کلروپالست و منابع اینترنتی و کتابهای شناسایی در
دسترس و مقاالت مختلف شناسایی گردیدند (Attaran-

 .3نتایج و بحث
در آنالیز این نمونه آب که از سطح دریا با دمای  29-30درجه
سانتیگراد تهیهشده بود ،شوری  35 psuثبت شدGárate- .

 .)Fariman, 2007; Dale, 1983; Husain, 2003درنهایت برای
شناسایی دقیق گونه از روشهای مولکولی استفاده شد.

 Lizárragaو همکاران در سال  2013اولین کشندسرخ
 instriatumرا در  Bahía De Acapulco, Guerreroگزارش
دادند ،تراکم سلول ها به  796-2120×103رسید و متوسط دما
 24/4درجه سانتی گراد و شوری  33/13 psuبود .نرخ رشد بهینه
برای این گونه در دماهای  20-30درجه سانتی گراد و شوری
 10-35مشاهده شد ) .(Nagasoe et al., 2006بررسی ویژگیهای
مورفولوژی ،ایزوله خالص را در جنس  Gyrodiniumقرارداد.
سلولها به رنگ قهوهای روشن است و طول ایزوله موردنظر بین
 35-55و عرض آن بین  25-48میکرومتر میباشد.
G.

 1-2بررسی مولکولی
استخراج  DNAنمونه با استفاده از روش  CTABانجام شد.
بررسی کیفیت  DNAاستخراجشده بر روی ژل آگارز  %1با
استفاده از دستگاه الکتروفورز مدل ( PNP-1000dایران) و کمیت
آن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل ( RS232Cانگلیس)
سنجیده شد .شناسایی مولکولی نمونه موردنظر با استفاده از ژن
( ITSقسمتی از ژن  internal transcribe spacer 1, 2و ژن کامل
 )5.6صورت گرفت .تکثیر ژن با استفاده از آغازگرهای  ITSAو
 ITSBانجام شد .در واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم  50میکرو
لیتر ،عالوه بر  5نانوگرم  DNAاستخراجشده ،از  PCR 10Xبافر
 ،dNTP ،Tag ،Mgcl2و از آغازگرهای ( ITSAرفت) و ITSB
(برگشت) استفاده شد .برنامه  PCRاستفادهشده شامل دمای
تفکیککننده اولیه  94درجه سانتیگراد به مدت  2دقیقه35 ،
چرخه ،دمای  94درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه 56 ،درجه
سانتیگراد به مدت  50ثانیه ،دمای  72درجه سانتیگراد به مدت

سلولها معموالً بیضیشکل هستند در وسط ،نزدیک
 cingulumپهنتر (گستردهتر) است (شکل .)2Bگونه ازلحاظ
مورفولوژی بیشترین شباهت را به  G. instriatumو همینطور تا
حدود زیادی به گونه  Akashiwo sanguineaدارد .لذا آنالیزهای
مولکولی گونه خالصشده در چنین مواقعی در کنار مورفولوژی
میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
در 2 ،G.instriatumنوع شیار طولی و عرضی وجود دارد و
شیار عرضی سلول را به دو قسمت پایینی  hypothecaو باالیی
 epithecaتقسیم کرده است epitheca .در  apexدارای انتهای

 1دقیقه و دمای گسترش نهایی  72درجه سانتیگراد به مدت 4

مسطح متصل است و معموالً از رنگدانه جدا نمیشود درحالیکه
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شد .نمونه آب بالفاصله به آزمایشگاه دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار انتقال داده شد .گونه موردنظر بهعنوان یک گونه
جانبی از آبهای منطقه بلوم کرده با فراوانی خیلی کم جداشده
است.مراحل خالصسازی گونهها در شرایط آزمایشگاهی توسط
روش رقیق سازی و همینطور تک سلولی بر اساس روش
ارائهشده توسط  Attaran-Farimanدر سال  2007انجام شد.
ایزوله خالص حاصل در اتاق کشت در محیطی کامالً استریل
تحت شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی ،درجه

دقیقه بود .محصول  PCRبهوسیله ژل آگارز  1درصد در
الکتروفورز تعیین کیفیت و در دستگاه ژل داک Viber Loumat
مدل  VX2مشاهده گردید .بعد از خالصسازی به شرکت پیشگام
جهت تعیین توالی ارسال گردید .ویرایش توالی بهوسیله برنامه
 BioEditeانجام شد ) .(Hall, 1999شباهت توالی نوکلئوتیدی
گونه موردنظر در منطقه ژنی  ITSبا توالی  39گونه از راسته
 Gymnodinialesدر بانک اطالعات ژن مقایسه شد و
گونه  Alexandrium catenellaبه عنوان گروه خارجی دردرخت

عطاران فریمان و همکاران فیلوژنی داینوفالژله  Gyrodinium instriatumبهعنوان گونه جانبی در هنگام کشند...

و هسته بیضیشکل است.
 G .instriatumدر مطالعه حاضر به نام استرین CHPGi4
نامگذاری شده است .بهمنظور انجام آنالیز فیلوژنی در تحقیق

 Levanderina fissaمیباشد که این کالد با  93درصد بوت
استرپ حمایت میشود .درخت فیلوژنی حاضر دارای  5کالد
میباشد که کالدها در شکل  3مشخصشدهاند.

شکل  :2گونه  ،Gyrodinium inusitatumجداشده از دریای عمان ،سواحل رمین ،آبان سال ( .1396بزرگنمایی  )×100نوارمقیاس =  20میکرومتر
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 hypothecaدر  antapexاست و بهوسیله شیار طولی به  2لوب
تقسیمشده است (شکل  .)2Aفالژال افقی در وسط سلول و در
 cingulumقرار دارد (شکل  )2Bو نیرویی که ایجاد میکند باعث
چرخش یا حرکت مارپیچی میشود .فالژال عمودیدر شیار
 sulcusقرار میگیرد ،شیار اپیکال با انتهای دیستال به محل اتصال
شیار سینگلوم و سولکوس می رسد (شکل  )2Cو باعث هدایت
سلول میشود و جهت را کنترل میکند ).(Coast & Park, 2002
این نوع داینوفالژله دارای کلروپالست های قهوهای مایل به زرد

حاضر 39 ،گونه متعلق به رده  Gymnodinialesکه ازلحاظ توالی
نوکلئوتیدی بیشترین شباهت را به گونه موردنظر داشت ،انتخاب
گردید .دو آنالیز فیلوژنی  MPو  NJدر شکل  3نشان دادهشده
است.
آنالیزهای مولکولی و درخت فیلوژنی گونههای موجود در
راسته  Gymnoodinialesنشان داد که گونه موردنظر از ایران در
کالد  Cدر درخت  NJقرار میگیرد و شامل ،G .inusitatum
،Gyrodinium dorsum
،Gymnodinium
instriatum
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 جداشده از دریای عمان بر اساس توالی ژنیCHPGi4  ایزولهGyrodinium inusitatum  همراه با گونهGymnoodiniales  گونه از راسته39  درخت فیلوژنی:3 شکل
Replication 1000  وNeighbor Joining  با روشITS
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میباشد که با  89درصد بوت استرپ حمایت میشود .گونه
مطالعه حاضر در کالد  Cقرار دارد و نزدیکترین بستگان
 G.instriatumو گروه خواهر  Levanderina fissaاست .گونه
 L. fissaابتدا توسط  Levanderدر سال  1894از آب های
ساحلی جنوب فنالند شناسایی شد و Gymnodinium ﬁssum

کند ( Nagasoe et al.,

گستردهای از درجه حرارت و شوری رشد
 .(2006یکی از معیارهای مهم برای تشخیص جنس
 ،Gyrodiniumجابجایی  cingulumمیباشد که حدوداً بیشتر از
 1/5طول سلول است  cingulumدر گونه  G .instriatumحدود
 1/3طول بدن در یک مارپیچ نزولی جابهجاشده است ( & Coast

 Levanderنام گرفت .در سال  1921به دلیل جابجایی
بیش از یک پنجم طول سلول ،توسط  Kofoid & Swezyبه
جنس  Gyrodiniumمنتقل شد و  Freudenthal & Leeدر سال
 1963بر شباهت شدید آن به  G .instriatumتاکید کردند اما

 .)Park, 2002همچنین  Coastو  (2002) Parkیکی دیگر از
ویژگیها برای شناسایی جنس  Gyrodiniumشیار نعل اسبی
 apicalو مسطح بودن  apicalآن اشاره کردند که این شیار دربین
گونه ها متفاوت است .شیار در ایزوله مطالعه حاضر مشخص

ساختار شیار اپیکال ،پوشش هسته و آنالیزهای مولکولی سبب شد
تا  Moestrupو همکاران در سال  2014گونه جدیدی به نام L.
 ﬁssaرا گزارش دهند.
طبق مطالعه  Huangو  Dongدر سال  ،2000برخی از گونه-
های  Gymnodiniaceaeبهخصوص  Gymnodiniumو
 Gyrodiniumعامل شکوفاییهای مضر در سراسر جهان هستند و
برخی از مطالعات نشان دادند که داینوفالژله  G .instriatumعامل
شکوفایی مضر ساحل اقیانوس اطلس در ژاپن و ساحل اکوادور
است ) G .instriatum .(Toriumi, 1990; Jimenez, 1993یک

نمیباشد لذا گونه اپیکال مسطح دارد G .instriatum .هم
بهصورت جنسی و هم غیرجنسی تولیدمثل میکند که باعث
افزایش شانس موفقیت آنها در محیط طبیعی و محیط کشت
میشود.
 Uchidaو همکاران ) (1996چرخه زندگی  G .instriatumرا
موردبررسی قراردادند ،این ارگانیسم  homothallicاست و
پالنوزیگوت بعد از یک دوره  6روزه به دو سلول تقسیم میشود.
در بررسی حاضر گونه در محیط کشت تکثیر نسبتا آهسته ای در
روزهای اول کشت داشت .مورفولوژی گونه موردمطالعه در

cingulum

داینوفالژله فتوتروف ،بدون صفحه 1با دو فالژله جانبی است که
ابتدا توسط  Freudenthalو  Leeدر سال  1963معرفی شد.
سلولها به شکل کروی یا تخممرغی و به رنگ قهوهای کمرنگ
است .طول سلولها بین  29-66میکرومتر و عرض آنها بین
 26-46میکرومتر گزارششده است ( Freudenthal & Lee,
 .)1963; Handy et al., 2008درحالیکه در مطالعه حاضر طول
ایزوله موردنظر بین  35-55و عرض آن بین  25-48میکرومتر
میباشد Orlova .و همکاران در سال  2003بیان کردند که طول
سلولهای بیضیشکل  G .instriatumبین  56-24میکرومتر است

تحقیق حاضر از نظر شکل کلی سلول ،داشتن دو لب در
 hypothecaمحتویات کلروپالست داخل سلول بسیار شبیه به
گونه  Akashiwo sanguineaمیباشد اما در شیار اپیکال و تقریبا
مسطح بودن اپیکس ) )apexتفاوت دارند ،همینطور جابجایی
سینگرلوم که در گونه  A. sanguineaکمتر میباشد .تنها براساس
ویژگیهای مورفولوژیکی تفکیک دو گونه مشکل است و ممکن
است اشتباه تشخیص داده شوند ،با آنالیز مولکولی تحقیق حاضر
مشخص شد گونهای که در آبهای جنوب ایران حضور دارد
گونه  G .instriatumمیباشد و گونه اولی در درخت فیلوژنی در
کالد جداگانهای (کالد  )Cقرار میگیرد (شکل  .)3از آنجاییکه
شناسایی گونهها با استفاده از ویژگیهای مورفولوژیکی کار بسیار

———
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کالد  Aشامل  Gymnodinium sppمیباشد وبا  70درصد
بوت استرپ حمایت می شود .این کالد با کالد  Bرابطه
مونوفایلی و با کالد  Cرابطه پلی فایلی دارد .کالد  Bشامل
استرینهای مختلف گونه  Akashiwo sanguineaمیباشد که با
 100درصد بوت استرپ حمایت میشود .این کالد با کالد C
رابطه پارافایلی دارد .کالد  Dشامل  Karlodinium sppمیباشد
که دارای پشتیبانی  100درصد بوت استرپ است .این کالد با
کالد  Cو  Eرابطه پلی فایلی دارد .کالد  Eشامل Karenia spp

و  hypothecaبه دو قسمت نامتقارن تقسیم میشود .شیار عرضی
یکسوم طول بدن را تشکیل میدهد و شیار طولی ،نصف شیار
عرضی میباشد .دارای هسته بیضیشکل و کلروپالست های
قهوهای مایل به زرد است .ترکیبی از ویژگیهای مورفولوژیکی و
آنالیز فیلوژنی رده Moestrup et al., 2014; ( ،Dinophyceae
 )Orlova et al., 2003بامطالعه حاضر مطابقت دارد.
 G.instriatumمیتواند در تنشهای محیطی مختلف ازجمله
کمبود مواد غذایی زنده بماند چون میتواند بهخوبی در طیف
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