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 Background and Objectives: Nostoc species have gained much interest as a natural source of many 
secondary metabolites that have exhibited pharmacological properties. They synthesize UV-protective 
substances such as mycosporine-like amino acids (MAAs) or scytonemin to minimize the deleterious 
effects caused by UV radiation. In this research the effects of UVB radiation on increasing amount of UV-
protective substances (scytonemin, OS-MAAS), and growth parameters such as photosynthetic pigments, 
protein and sugar content were studied in cyanobacteria Nostoc linckia. 

Methods: For this purpose, 14-day algal cultures were treated with UVB rays for 1, 2 and 3 hours per 
day for 5 days. After treatment, the growth rate according to fresh weight measurement and other 
biochemical parameters according to colorimetric methods were assayed. Data were analyzed by one-
way analysis of variance, and the significance of the differences was estimated by Duncan’s multiple 
comparison tests. 

Findings: UVB treatment resulted in lower fresh weight of Nostoc algae. Algae exposure to 3 hours UVB, 
showed an increase in OS-MAAS content. The amount of scytonemin increased up to 3 times in 3 hours 
UVB treatment. The algae treated with UVB had more chlorophyll a and total carotenoid content but 
phycobiliproteins content reduced in this treatment. Total protein and total sugars were not affected by 
UVB treatment. 

Conclusion: The results showed that this UV treatment method, in addition to significantly enhancing 
the anti UV compounds of the algae, would not reduce the biomass. 
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 )(زیست شناسی دریا پژوهشی همقال

 Nostoc linckiaدر سیانوباکتري  UVبر رشد و مقدار ترکیبات ضد  UVBاثرات 

  1راحیل طالبی زاده، ،*1حکیمه منصوري

 شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه زیست 1

 

 چکیده  اطالعات مقاله
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داراي خـواص هـاي ثانویـه کـه هاي نوستوك به عنوان منبع طبیعی بسیاري از متابولیـتگونه پیشینه و اهداف: 
هـاي اند. آنها مواد محافظ اشعه ماوراء بنفش ماننـد اسـیدهاي آمینـهدارویی هستند، مورد توجه بسیاري قرار گرفته

را بـه حـداقل  UVبـار ناشـی از تـابش کننـد تـا اثـرات زیـان) یا سیتونمین را سنتز میMAAsشبیه مایکوسپورین (
زایش میزان مواد محافظ در برابر اشعه ماوراء بـنفش (سـیتونمین و بر اف UVBدر این تحقیق اثرات تشعشع برسانند. 
هاي فتوسـنتزي، محتـواي پـروتئین و قنـد در هاي شبیه مایکوسپورین) و پارامترهاي رشد مانند رنگدانهنهاسید آمی

 مورد مطالعه قرار گرفت. Nostoc linckiaهاي سیانوباکتري

 UVBروز بـا اشـعه  5ساعت در روز به مـدت  3و  2، 1روزه جلبکی به مدت  14هاي به این منظور کشت :هاروش
رهـاي بیوشـیمیایی بـر اسـاس روش و دیگر پارامت رگیري وزن تَتیمار، میزان رشد بر اساس اندازهتیمار شدند. بعد از 

هدار بـودن اختالفـات بـمعنـی طرفه آنالیز شـدند ووسیله آنالیز واریانس یکهها بگیري شدند. دادهسنجی اندازهرنگ
 وسیله آزمون دانکن تخمین زده شد.

 UVBساعت تابش  3هایی که در معرض ر جلبک نوستوك شد. جلبکتَ باعث کاهش وزن UVBتیمار   ها:یافته
برابر  3تا  UVBساعته  3ي سیتونمین در تیمار انشان دادند. محتو SMAA-OSي اقرار داشتند یک افزایش در محتو

و کاروتنوئید کل داشتند، اما میزان  a مقدار بیشتري کلروفیل UVBهاي تیمار شده با افزایش یافت. جلبک
قرار  UVBي پروتئین کل و قند کل تحت تأثیر اشعه اها در این تیمار کاهش نشان داد. محتوپروتئینفیکوبیلی

 نگرفت.

که باعث افزایش قابل توجه ترکیبات ضد  عالوه بر این UVدهی تیمارین نتایج نشان داد این روش ا گیري:نتیجه
UV کندش چندانی در بیومس ایجاد نمیکاه ،شوددر این جلبک می. 

 

 
 واژگان کلیدي:

 UVBاشعه 
 سیتونمین

OS-MAAs 
 هافیکوبیلی پروتئین

 پروتئین
 قند
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 قدمهم

هاي اتمسفر شده هاي صنعتی منجر به افزایش آالیندهافزایش فعالیت
. این ]1[ است شده کاهش الیه اوزون استراتسفرياست که باعث 

. ]2[ شودزمین می رسیده به سطح UVروند موجب افزایش اشعه 
تقسیم می شود: به سه نوع طول موج بر اساس  UV اشعه

UVA:315-400 ،UVB:280-315 ،UVC:200-280  ]3[ .UVB 
است زیرا انرژي کافی براي آسیب رسانی به  UVنوع ترین مخرب

تا حدودي نوکلئیک اسیدها و پروتئین هاي سلول را دارد و تنها 
 . ]2[ توسط الیه اوزون جذب می شود

 UVقابله با اشعه هاي حفاظتی مؤثري براي مها مکانیسمسیانوباکتري
هاي دفاعی در برابر اثرات ناشی ترین مکانیسمیکی از مهم .]4[ دارند

ها، تولید ترکیبات ثانویه است که ، در سیانوباکتريUVاز اشعه 
سیتونمین  . از جمله این ترکیباتعملکردي به عنوان ضدآفتاب دارند

)Scytonemine(  ي شبیه مایکوسپورینآمینو اسیدهاو 
)Mycosporine like amino acids, MAAs( سیتونمین  .هستند

 زي گزارش شده استهاي خشکیاولین بار در برخی از سیانوباکتري

و در  ]5[ اي استاین رنگدانه محلول در چربی، زرد متمایل به قهوه
 ها وجود داردساکاریدي خارج سلولی برخی سیانوباکتري غالف پلی

ه شده ها شناختگونه از سیانوباکتري 300. این ترکیب در بیش از ]6[
. ]Nostoc  ]7و  Lyngbia, Calothrix, Scytonema است از جمله

. عالوه بر ]6[ ها استاین رنگدانه به طور انحصاري در سیانوباکتري
سلولی  التهابی و ضد تکثیر، داراي فعالیت ضدUVتوانایی غربالگري 

. ]8[ شودهم هست که موجب کاربرد آن در زیست پزشکی می
SMAA  ترکیباتی با وزن مولکولی کم، محلول در آب و بی رنگ

. ]1[ کنندهستند که به میزان زیاد در سیانوباکتري ها تجمع پیدا می
نانومتر  360تا  310این ترکیبات با داشتن حداکثر جذب در محدوده 

به طور   MAAs .]9[ هستند UVترین ترکیبات جاذب از کارآمد
سلولی هستند که احتماال در اطراف اندامک  معمول ترکیبات درون

متمرکز می شوند. این ترکیبات انرژي جذب  UV هاي حساس به
را بدون تشکیل گونه هاي فعال اکسیژن، به  UVشده به وسیله اشعه 

. عصاره حاوي مایکوسپورین ها ]10[ کنندصورت گرما پراکنده می
به عنوان مواد پایه در محصوالت توسط چندین شرکت تجاري 

-استفاده می UVآرایشی و بهداشتی براي حفاظت از پوست در برابر 
 آفتاب هاي مصنوعی هستندشوند و یک جایگزین مناسب براي ضد

]11[.  

غیر منشعب است اي هاي رشتهنوستوك یک جنس از سیانوباکتري
. رشته ها است هتروسیست (سلول تثبیت کننده ازت)که داراي 

. این ]12[ اندمعموأل توسط یک غالف پلی ساکاریدي پوشیده شده
(مثل سیتونمین) در پاسخ  UVلبک قادر به سنتز ترکیبات جاذب ج

ات نمایانگر سازگاري در می باشد که تجمع این ترکیب UVبه اشعه 
 .]13[ است UVاشعه  برابر

و تصاعد اکسیژن و  2COهاي فتوسنتزي معینی مثل جذب پارامتر
 مهار می شود UVها توسط اشعه فعالیت روبیسکو در سیانوباکتري

همچنین باعث پراکسیداسیون لیپیدها و سنتز  UVاشعه . ]7[
 .]14[ شودمیاسیدهاي چرب غیر اشباع از طریق آسیب اکسیداتیو 

، مهار تثبیت ازت است که در چندین UVاز جمله اثرات مهم اشعه 
در  UVاثرات تابش اشعه اشعه  .]15[ سیانوباکتري گزارش شده است

 Phormidium tenue  ،Lyngbya Nostocچندین جلبک از جمله 

flagelliform,  18-16[ مورد مطالعه قرار گرفته است[ . 

مدت زمان  UVدر اکثر مطالعات انجام شده براي بررسی اثر اشعه 
ساعت) که این موضوع  12والنی بوده است (بیش از تیماردهی ط

جلبک می شود. اما در مطالعه حاضر زمان رشد شدید باعث کاهش 
تیماردهی کاهش و دفعات تابش افزایش یافت تا با کمترین کاهش 

حاصل شود. همچنین  UVدر رشد، بیشترین مقدار ترکیبات ضد 
بک مورد بررسی روي سایر ترکیبات مؤثر در رشد جل UVاثرات تابش 
 قرار گرفت.

 روش پژوهش

 هاروش مواد و. 1

 انتخاب جلبک مورد پژوهش تهیه و 1-1

باشد که  می Nostoc linckia جلبک مورد مطالعه در این پژوهش 
اي با آب است. این گونه از رودخانه  نوستوکاسه متعلق به خانواده

استان کرمان شیرین در روستاي شصت فیچ از توابع شهرستان بافت 
 منابع موجودآوري شده با استفاده از آوري شد. نمونه جمعجمع

ها ابتدا محیط ص سازي نمونهبه منظور خال .]20, 19[ شناسایی شد
به این  تشکیل کلنیها جهت تهیه شد و نمونه BG-11کشت جامد 

 ،ها در این محیط کشتبعد از اینکه نمونهشدند. محیط منتقل 
جهت رشد کافی  BG11تشکیل کلنی دادند به محیط کشت مایع 

 . (حدود یک ماه) منتقل شدند

 کشت جلبک مورد مطالعه 1-2

فاقد  BG-11محیط کشت مورد استفاده در این تحقیق محیط 
ها ترکیب نمونه. (به منظور تولید هتروسیست در ]21[ نیترات بود

3NaNO (محیط کشت تهیه شده به مدت از محیط کشت حذف شد .
اتمسفر اتوکالو شد. بعد از سرد  2فشار  و C º120دقیقه در دماي 20

هاي ها از ارلنشت جلبکبراي ک تنظیم شد. 4/7روي  pHشدن، 
حاوي جلبک لیتر محیط کشت پایه میلی 20لیتر و از  میلی 250

)5/0OD=( ها در شرایط نوري ها استفاده شد. جلبککشتبراي وا
ساعت تاریکی و  8ساعت روشنایی و  16لوکس، دوره نوري  3000
ها به گراد کشت داده شدند. ابتدا جلبکدرجه سانتی 22±2دماي 
روز تحت شرایط ذکر شده، کشت داده شدند و پس از این  14مدت 
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منتقل  )UVBظروف شیشه اي با دهانه باز (جهت نفوذ اشعه  مدت به
با استفاده از تیماردهی قرار گرفتند.  UVBشدند و تحت تیمار اشعه 

به مدت ) unite Cambrigساخت شرکت If-215(مدل  UVBالمپ 
تکرار در  3و براي هر تیمار  انجام شدساعت  3و 1،2و هر روز روز،  5

هاي جلبکی برداشت شد و در دت نمونهنظر گرفته شد. پس از این م
گیري ها براي اندازهنیتروژن مایع منجمد گردیدند و از این نمونه

 مورد نظر استفاده شد. پارامترهاي

 اندازه گیري وزن تر 1-3

ر حجم مشخصی از محیط کشت از طریق گیري وزن تَبه منظور اندازه
از قبل وزن شده و با محیط کشت  GF/Cیک کاغذ صافی واتمن 

مرطوب شده بود فیلتر شد. بعد از فیلتر کردن همه محتویات محیط 
ر کشت بوسیله پمپ خالء کاغذ صافی مرطوب شده به همراه وزن تَ

 ر جلبک بودجلبک مجددا وزن شد. تفاوت وزن نشان دهنده وزن تَ
]22[ . 

 و کاروتنوئید aسنجش مقدار سیتونمین، کلروفیل  1-4

د و کاروتنوئی aمقدار سیتونمین، کلروفیل عصاره گیري جهت تعیین 
) انجام 2014و همکاران ( Mushir ها با استفاده از روشکل نمونه

زیر و ضریب خاموشی محتواي  3و  2، 1شد. با استفاده از رابطه هاي 
 .]6[ها برحسب میلی گرم بر گرم وزن تر ارائه گردیدرنگیزه

A384(Scyt)=1.04(A384)-0.79(A663)-0.27(A490) )1( 

A663(Chla)=1.02(A663)-0.027(A384)+0.01(A490) )2( 

A490(Car)=1.02(A490)-0.08(A384)-0.026(A663) )3( 

 OS-MAAS سنجش مقدار 1-5

-میلی 5گرم از نمونه جلبک  1/0به  OS-MAASبراي سنجش میزان 
  Cº 50دقیقه در دماي  30اضافه شد و به مدت  %30لیتر متانول 

نانومتر خوانده شد.  312سپس جذب نمونه در طول موج  .قرار گرفت
 لیتر بر گرم بر سانتیمتر 17در نهایت با استفاده از ضریب خاموشی 

 دست آمده بگرم بر گرم وزن تر میلیمحتوي مایکوسپورین برحسب 
]23[. 

 پروتئینسنجش مقدار فیکوبیلی 1-6

 و  Bennettها از روش پروتئینفیکوبیلیبراي سنجش میزان 
Bogorad )1973 ( .5گرم نمونه تازه جلبک در  1/0استفاده شد 

) سائیده شد. =2/7PHموالر ( 1/0لیتر بافر پتاسیم فسفات میلی
ها، ها به فریزر منتقل شدند و پس از انجماد کامل محلولسپس نمونه

جماد و ذوب شدن منتقل شدند. عمل ان Cº 4ها به یخچال نمونه
ها در طول ها مجددأ تکرار شد. پس از صاف کردن، جذب نمونهنمونه

-نانومتر خوانده شد. غلظت فیکوبیلی 562، 652، 620هاي موج
گرم بر بر حسب میلی 6و  5، 4هاي ها با استفاده از رابطهپروتئین

گرم بر گرم وزن تر لیتر محاسبه شد و در نهایت بر حسب میلیمیلی
 رائه گردید.ا

Phycocyanin (mg mL-1) = [A620 - 0.474 (A652)] 

/5.34 

)4( 

Allophycocyanin (mg mL-1) = [A652 - 0.208 (A620)] 

/5.09 

)5( 

Phycoerythrin (mg mL-1) = [A562 - 2.41 (PC) - 

0.849 (APC)] /9.62 

)6( 

 و قند محلول سنجش مقدار پروتئین کل 1-7

و براي  )Bradford  )1976جهت سنجش محتوي پروتئین از روش 
 .]24[شد استفاده اسید سولفوریک فنل روش از کل قند سنجش

 عملیات آماري .2

 هايداده. شد گرفته نظر در تکرار 3 تیمار هر براي تحقیق این در
 )SPSS)18:00  افزارنرم از استفاده با پارامترها گیرياندازه از حاصل
 به >P 05/0شدند.  مقایسه دانکن آزمون با هامیانگین. شد آنالیز
نرم از هاشکل رسم براي. شد گرفته نظر در دارمعنی اختالف عنوان
  شد. ) استفاده Excel )2010 افزار

 نتایج و بحث

 ربر وزن تَ UVBتأثیر تیمار . 1

    را UVBتر در تیمار گیري وزننتایج حاصل از اندازه )1( شکل
داري به طور معنی UVBدهد. داده ها نشان دادند که اشعه نشان می

روي وزن تر اثر گذاشته و باعث کاهش آن شده است. اما رابطه معنی
وزن تر  و کاهش UVBداري بین مدت زمان قرار گرفتن در معرض 

کاهش یافته  UVBتر تحت تیمار در این پژوهش وزن وجود نداشت.
به شدت و مدت  UVBولی این کاهش چندان قابل توجه نبود. اثرات 

زمان تیماردهی و همچنین گونه مورد نظر بررسی بستگی دارد. به 
و کاهش وزن مشاهده  UVBاي بین مدت زمان تیمار طور کلی رابطه

تواند نشان دهنده مقاومت باالي این جلبک نشده است. این نتایج می
 UVBباشد.گزارش شده  UVBو کارآمد بودن مکانیسم هاي مقابله با 

را کاهش  Lauderia annulataها مانند نرخ رشد تعدادي از دیاتومه
 Scenedesmusروي جلبک سبز  UVBداده است. اثرات 

quadricauda ها را با افزایش شدت کاهش تعداد سلولUVB  نشان
 . ]25[دهدمی
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تکرار  3مقادیر میانگین  .Nostoc linckiaتر جلبک بر وزن UVBاثر تیمار  :1 شکل

± SE  اختالف معنی دار با استفاده از آزمون دانکن است.است. حروف متفاوت بیانگر 
Fig. 1: Effect of UVB treatment on fresh weight in Nostoc linkia. 
Values are means of three replications±standard error. Different 
letters show the significant difference with Duncan’s tests. 

 UVBدر تیمار  OS-MAASتغییرات محتوي  .2

گیري مایکوسپورین هاي الیگوساکاریدي طبق نتایج حاصل از اندازه
)SMAA-(OS  در تیمارUVB  مشخص شد که اشعهUVB  با مدت

شد اما مدت زمان  SMAA-OSدار معنی ساعت باعث افزایش 3زمان 
 شکلداري در مقدار این ترکیبات نداشت (ساعت تأثیر معنی 2و  1
2.( 

 
مقادیر . Nostoc linckiaجلبک  در OS-MAASبر محتوي  UVBاثر تیمار  :2 شکل

اختالف معنی دار با استفاده از  است. حروف متفاوت بیانگر SE ±تکرار  3میانگین 

 آزمون دانکن است.
Fig. 2: Effect of UVB treatment on os-MAAS in Nostoc linkia. Values 
are means of three replications±standard error. Different letters 
show the significant difference with Duncan’s tests. 

 

هاي به وضوح یکی از سازگاري UVتجمع ترکیبات غربالگر 
 UVBبه ویژه در باند پرانرژي  UVها در برابر اثرات اشعه سیانوباکتري
 .]14[دهدرا نشان می

به خوبی شناخته نشده اما مشخص شده  SMAA مسیر بیوسنتر
در  SMAAشود. سنتز  تحریک می UVبا  SMAA بیوسنتز

 UVBو  PAR ،(UVAتوسط اشعه فعال فتوسنتزي ( ها سیانوباکتري

. ]7[بوده است UVBافزایش یافته است، که بیشترین میزان افزایش با 
بدلیل ویژگی هاي ساختاري کامال منحصر بفرد  UV SMAAجذب 
 است.

تغییرات محتوي سیتونمین، کلروفیل و کاروتنوئید در تیمار . 3
UVB 

). A-3 مقدارسیتونمین را افزایش داده است (شکل UVBاشعه 
ترین مقدار آن در ساعت و کم 3بیشترین مقدار سیتونمین در تیمار 

برابر  3ساعت مقدار سیتونمین را تا  3نمونه شاهد مشاهده شد. تیمار 
داري مشاهده ساعت تفاوت معنی 2و  1افزایش داد ولی بین تیمار 

کارآمد است. بیوسنتر آن در  UVبالگرسیتونمین یک رنگدانه غر نشد.
. عالوه ]26[شودفعال می UVBو  UVAطول قرار گرفتن در معرض 

هاي بیرونی احتماأل به افزایش بر این تجمع سیتونمین در الیه
. افزایش ]27[کندکمک می UVها در برابرحفاظت از سیانوباکتري

ها در تعدادي از سیانوباکتري UVمقدار سیتونمین در پاسخ به اشعه 
 ,Nostoc commune,Chlorogloeopsis, Collemaمثل

Gonahymenia, Petulla 28[گزارش شده است[ . 

ساعت باعث افزایش محتوي  3و  2در مدت زمان   UVBتابش اشعه
داري تأثیر معنی UVBساعت  1کاروتنوئید کل شده است ولی تابش 

در مدت زمان  UVBاشعه  ).B-3 وتنوئید نداشت (شکلروي مقدار کار
). C-3را افزایش داده است (شکل aساعت مقدار کلروفیل 3و  2

ها از اجزاي مهم دستگاه فتوسنتزي هستند و عملکرد کاروتنوئید
هاي اصلی آنها حفاظت از دستگاه فتوسنتري در برابر آسیب

بین بردن اکسیژن هایی از جمله از اکسیداتیو است. آنها توانایی
هاي فعال اکسیژن و همچنین آزادکردن انرژي یکتایی و بقیه گونه

حد از طریق چرخه گزانتوفیل را دارند. نقش کاروتنوئید نوري بیش از
ها بررسی شده نوري در تعدادي از جلبک به عنوان ترکیبات محافظ

ها در . در این تحقیق نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید]29[است
ها در این دهد که میزان کاروتنوئیدنشان می UVBتیمار با اشعه 

پس  Nostoc communeتیمار افزایش یافته است. در سیانوباکتري 
فزایش قابل توجهی در میزان ا UVBاز قرار گرفتن در معرض اشعه 

 Myxoxanthophylو  Echinenoneها مخصوصأ کاروتنوئید
ها در . همچنین میزان کاروتنوئید]30[مشاهده شده است

ز قرار گرفتن در معرض اشعه پس ا Synechococcusسیانوباکتري 
UVB در سیانوباکتري ]31[ افزایش یافته است .Oscillatoria  پس

ها مشاهده افزایش کمی در میزان کاروئنوئید UVAاز تابش اشعه 
 .]32[ شده است
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) C( a) و کلروفیلB)، کاروتنوئید (Aبر محتوي سیتونمین (UVB اثر تیمار  :3شکل 

حروف متفاوت بیانگر است.  SE ±تکرار  3. مقادیر میانگین Nostoc linckiaدر جلبک 
 اختالف معنی دار با استفاده از آزمون دانکن است.

Fig. 3: Effect of UVB treatment on scytonemin in Nostoc linkia. Values 
are means of three replications±standard error. Different letters 
show the significant difference with Duncan’s tests. 

 1ساعت بیشترین مقدار بود. تابش  3در تیمار  aمحتوي کلروفیل
یمار نتایج ت نداشت. a داري بر مقدار کلروفیلتأثیر معنی UVBساعت 

این چنین بود  UVBبا اشعه  Nostoc flagelliformeسیانوباکتري 
در مقایسه با شرایط کنترل موجب  UVBکه یک دوره کوتاه تابش 

شده و پس از آن با افزایش مدت زمان  aافزایش میزان کلروفیل
به سرعت کاهش  aمحتواي کلروفیل UVBقرارگرفتن در معرض 

ساعت میزان  12در مدت کمتر از  UVBیافته است. در واقع اشعه 
درصد افزایش داده و پس از آن روند کاهشی داشته  53کلروفیل را تا 

ر کوتاه بودن مدت زمان قرارگرفتن . در تحقیق حاض]16[ است
و مؤثر بودن مکانیسم هاي  UVBجلبک در هر روز در معرض 

مقاومتی می تواند دلیل افزایش مقدار کلروفیل باشد. وقتی مدت 
کند زمان تابش بصورت گسسته باشد مقاومت جلبک افزایش پیدا می

و  Haifenyمحافظت کند.  UVو جلبک توانسته کلروفیل را در برابر 
یک  a) عقیده دارند که افزایش محتواي کلروفیل 2013( همکاران

هایی که می باشد سلول UVBاستراتژي سازشی دیگر در برابر اشعه 
اند، براي مقابله با یک دوره طوالنی مواجه بوده UVBتحت تابش 

و هچنین به منظور زنده ماندن در این دوره طوالنی،  UVBشدن با 
. ]16[ بیشتري تولید کرده اندa کلروفیل UVBدر ابتداي تیمار 

میزان  UVBتحت تأثیر اشعه  Lyngbyaگزارش شده در سیانوباکتري 
. دلیل دیگر افزایش کلروفیل در ]17[ افزایش یافته است aکلروفیل

تحقیق حاضر می تواند عدم استفاده از نور مرعی در زمان تیمار با 
UVB تواند باعث افزایش سنتز کلروفیلباشد. کاهش نور میa  و در

 نتیجه جذب نور بیشتر شود.

 UVB ها در تیمارپروتئینتغییرات محتوي فیکوبیلی .4

مقدار همه  UVBبا افزایش مدت زمان قرار گرفتن در معرض 
 3به مدت  UVBفیکوبیلی پروتئین ها کاهش یافته است. تابش اشعه 

ساعت باعث کاهش چندین برابري فیکوبیلی پروتئین ها نسبت به 
ها جزء اصلی یک پروتئینفیکوبیلی ).4کشت هاي کنترل شد (شکل 

زوم هستند. سه گروه از آنها کمپلکس ماکرومولکولی به نام فیکوبیلی
در این کمپلکس وجود دارند، فیکواریترین، فیکوسیانین، 

ها تر وشدیدتر از سایر رنگدانهها سریعرنگدانه آلوفیکوسیانین. این
با فتواکسیداسیون و UVB قرار گرفتند.  UVBتحت تأثیر اشعه 

. مشابه ]33[شوها موجب کاهش آنها میفتوبیلیچینگ این رنگدانه
کاهش میزان  Phormidium tenueدر  UVBنتایج ما تیمار با 

هاي . احتماال نوع اسیدآمینه]18[ ها را باعث شدپروتئینفیکوبیلی
و کاهش شدید آنها  UVBها باعث جذب پروتئینکوبیلیموجود در فی
 شود.می UVBدر تیمار با 

 UVBتغییرات محتوي پروتئین و قند در تیمار  4-1

بر محتوي پروتئین و قند تأثیري  UVBبر اساس نتایج بدست آمده 
داري نسبت به نمونه شاهد ایجاد نکرده است نداشته و تفاوت معنی

می تواند یکی از دالیا عدم تأثیر تیمار نوع تیمار دهی  ).5(شکل 
UVB توان براي . دلیل دیگري که میباشد مقدار پروتئین و قند بر

عدم کاهش مقدار پروتئین عنوان کرد این است که با توجه به اینکه 
ها به عنوان منبع پروتئینتوانند از فیکوبیلیهاي جلبکی میسلول

استفاده کنند و با توجه به کاهش مقدار نیتروژن در شرایط تنش 
ها احتماأل از تجزیه این ترکیبات براي سنتز مجدد پروتئینفیکوبیلی
برخالف  استفاده کرده است. UVدیده در تنش هاي آسیبپروتئین

نتایج بدست آمده در این تحقیق در اکثر موارد کاهش محتوي 
گزارش شده است.  UVپروتئین با افزایش مدت زمان مواجه شدن با 

سطح پروتئین به طور  Nostoc flagelliformدر سیانوباکتري 
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به ترتیب به میزان  UVBتابش با  ساعت 48و  12داري پس از معنی
 . ]16[ کاهش یافته است %40و 23%

 

 

 

 

 
بر محتوي فیکوسیانین وآلوفیکوسیانین (الف) و  UVBاثر تیمار  :4شکل 

 است. SE ±تکرار  3مقادیر میانگین . Nostoc linckiaفیکواریترین (ب) در جلبک 
 بیانگر عدم اختالف معنی دار با استفاده از آزمون دانکن است. حروف متفاوت

Fig. 4: Effect of UVB treatment on phycocyanin and allophycocyanin 
and phycoerythrin content in Nostoc linkia. Values are means of 
three replications±standard error. Different letters show the 
significant difference with Duncan’s tests. 

 

. در جلبک مورد ]16[ کاهش یافته است %40و %23ترتیب به میزان 
داري بر کاهش مقدار قند اعمال شده تأثیر معنی UVBمطالعه تیمار 

تواند تحت این شرایط می aکل نداشته است. عدم کاهش کلروفیل
 UVBبه قند کل باشد. اشعه  UVتأثیر بودن تیمارتوضیحی براي بی

موجب کاهش قند کل نسبت به  Phormidium tenueدر جلبک 
 .]18[ استنمونه شاهد شده 

 

 
 
 
 
 
 

. Nostoc linckiaدر جلبک قند و پروتئین بر محتوي  UVBاثر تیمار  :5شکل 
ر با اختالف معنی دا حروف متفاوت بیانگر است. SE ±تکرار  3مقادیر میانگین 

 استفاده از آزمون دانکن است.
Fig. 5: Effect of UVB treatment on sugar and protein content in Nostoc 
linkia. Values are means of three replications±standard error. 
Different letters show the significant difference with Duncan’s 
tests. 

 گیرينتیجه

با روش انجام شده در این تحقیق نسبت به  UVB تیماردهی
در مدت زمان طوالنی و به صورت مداوم  را UVB تحقیقاتی که

مؤثر UVB  کنند در افزایش بیشتر مقدار ترکیبات جاذباستفاده می
مشاهده شد و در این روش با توجه به کاهش وزن اندکی که  نبود اما

پروتئین و قند محلول مقاوت جلبک در این روش عدم تغییر محتوي 
در نتیجه کاهش کمتر در بیومس می تواند منجر  .افزایش یافته است

 ]36-34, 4[ شود. UVبه تولید مقادیر بیشتري از ترکیبات ضد 
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 آزمایش و آنالیزها، مشارکت در نگارش مقاله.

 قدردانیتشکر و 

نویسندگان مقاله از دانشگاه شهید باهنر کرمان براي حمایت مالی از 
 این طرح بی نهایت تشکر می کنند.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.هیچ

 منابع

[1] Allen, M.M.; Stanier, R.Y., 1968. Growth and division of 

some unicellular blue-green algae. Journal of General 

Microbiology, (51):199-202 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal

/micro/10.1099/00221287-51-2-199?crawler=true 

[2] Balskus, E.P.; Walsh, C.T., 2010. The genetic and 

molecular basis for sunscreen biosynthesis in 

cyanobacteria. Journal of Science, (329):1653–1656 

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1193

637 

[3] -Bohm, G.A.; Pfleiderer, W.; Boger, P.; Scherer, S., 1995. 

Structure of a novel oligosaccharide mycosporine amino 

acid ultraviolet A/B sunscreen pigment from the 

a

b

c

d

e

f
f

g

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 1 2 3

C
on

te
nt

 (m
g/

gF
W

)

UV (h)

الف Phycocyanin

Allophycocyanin

a

b

c

d

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 1 2 3

Ph
yc

oe
ri

tr
in

 (m
g/

gF
W

)

UV (h)

ب

b b b b

a a a
a

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3

co
nt

en
t (

m
g/

gF
W

)

UV (h)

protein
sugar



 Mansouri and Talebizadeh زادهمنصوري و طالبی

 

)8( 

terrestrial cyanobacterium Nostoc commune. Journal of 

Biological Chemistry, (270):8536–8539 

https://www.jbc.org/article/S0021-9258(17)49608-

6/fulltext 

[4] Browne, N.; Donovan, F.; Murray, P.; Saha, S.K., 2014. 

Cyanobacteria as biofactories for production of UV-

screening compounds. Journal of Medical 

Biotechnoloyg, 12;3(1):6 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/42459087/Cyano

bacteria_as_bio-factories_for_produ20160209-14765 

[5] Budel, B.; Karsten, U.; Garcia-Pichel, F., 1997. 

Ultraviolet- absorbing scytonemin and mycosporin like 

amino acids derivatives in exposed, rock inhabiting 

cyanobacterial lichens. Journal of Oecologia, (112):165-

172 

https://link.springer.com/article/10.1007/s0044200502

96 

[6] Conde, F.R.; Churio, M.S.; Previtali, C.M.; 2000. The 

photoprotector mechanism of mycosporine-like amino 

acids. Excited state properties and photostability of 

porphyra-334 in aqueous solution. Journal of 

Photochemistry and Photobiology, (56):139–144 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S101113440000066X 

[7] Desikachary, T., 1959. Cyanophyta. Indian Council of 

Agricultural Research, New Delhi 

http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=CAGR

O.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion

=mfn=001690 

[8] Dillon, J.G.; Tatsumi, C.M.; Tandingum, P.G; Castenholz, 

R.W., 2002. Effect of environmental factors on the 

synthesis of scytonemin, a UV screening pigment, in a 

cyanobacterium (Chroococcidiopsis sp.). Archives of 

Microbiology, (177):322-331. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-001-

0395-x 

[9] Dodds, W.K.; Gudder, D.A.; Mollenhauer, D., 1995. The 

ecology of Nostoc. Journal of Phycology, (31):2–18 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-

3646.1995.00002.x 

[10] Dubois, M.; Gilles K.A.; Hamilton, J.K.; Rebers, P.A.; 

Smith, F., 1956. Phenol sulphuric acid method for total 

carbohydrate. Journal of Annals of Chemistry, (26):3506 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S0144861716304052 

[11] Edge, R.; Mcgarvey, D.J.; Truscott, T.G., 1997. The 

carotenoids as antioxidants a review. Journal of 

Photochemistry and Photobiology, (41):189–200 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S1011134497000924 

[12] Ehling-Schulz, M.; Bilger, W.; Scherer, S., 1997. UV-B 

induced synthesis of photoprotective pigments and 

extracellular polysaccharides in the terrestrial 

cyanobacterium Nostoc commune. Journal of 

Bacteriology, (179):1940–1945 

https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/jb.179.6.1940

-1945.1997 

[13] Ferroni, L.; Klisch, M.; Pancaldi, S.; Häder, D., 2010. 

Complementary UV-absorption of mycosporine-like 

amino acids and scytonemin is responsible for UV-

insensitivity of photosynthesis in Nostoc flagelliforme. 

Journal of Marrine Drugs, (8):106–121 

https://www.mdpi.com/1660-3397/8/1/106 

[14] Garcia-Pichel, F.; Castenholz, R.W., 1991. 

Characterization and biological implications of 

scytonemin, a cyanobacterial sheath pigment. Journal of 

Phycology, (27):395-409 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-

3646.1991.00395.x 

[15] Garcia-Pichel, F.; Wingard, C.E.; Castenholz, R.W., 1993. 

Evidence regarding the UV sunscreen role of a 

mycosporine-like compound in the cyanobacterium 

Gloeocapsa sp. Journal of Applied and Environmental 

Microbiology, (59):170–176 

https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/aem.59.1.170

-176.1993 

[16] Gotz, T.; Windhovel, U.; Boger, P.; Sandmann, G., 1999. 

Protection of photosynthesis against UV-B radiation by 

carotenoids in transformants of the cyanobacterium 

Synechococcus PCC 7942. Plant Physiology, (120):599–

604 

https://academic.oup.com/plphys/article/120/2/599/60

85496?login=true 

[17] Hader, D.P.; Kumar, H.D.; Smith, R.C.; Worrest, R.C., 

2007. Effects of solar UV radiation on aquatic 

ecosystems and interactions with climate change, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861716304052
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0144861716304052


ستان 48، شماره 12شناسی: جلد اقیانوس  JOC. 12(48): 1-11 , Winter 2022 1400، زم

 

)9( 

Journal of Photochemistry and Photobiology, (6):267-

285 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/pp

/b700020k/unauth 

[18] Häder, D.P.; Kumar, H.D.; Smith, R.C. ; Worrest, R.C., 

2007. Effects of solar UV radiation on aquatic 

ecosystems and interactions with climate change, 

Journal of Photochemistry and Photobiology, (6):267-

285 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/pp

/b700020k/unauth 

[19] Haifeny, Y.u.; Rong, L., 2013. Effect of UV-B radiation on 

the synthesis of UV-absorbing compounds in a terrestrial 

cyanobacterium, Nostoc flagelliforme, Journal of 

Appllied Phycology, (25):1441–1446 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-013-

9978-6 

[20] He, Y.Y.; Klisch, M.; Häder, D.P., 2002. Adaptation of 

cyanobacteria to UV-B stress correlated with oxidative 

stress and oxidative damage, Journal of Photochemistry 

and Photobiology, (76):188–196  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1562/0031-

8655(2002)0760188AOCTUB2.0.CO2 

[21] John, D.M.; Whitton, B.A.; Brook, A.J., 2002. The 

freshwater algal flora of the British   Isles: an 

identification guide to freshwater and terrestrial algae. 

Cambridge University Press, Cambridge 

https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=Sc489

7dfM_MC&oi=fnd&pg=PR9&dq= 

[22] Kannaujiya, V.K., Richa, P. and Sinha, P.R. (2014) 

Peroxide scavenging potential of ultraviolet-B-absorbing 

mycosporine-like amino acids isolated from a marine red 

alga Bryocladia sp, Frontiers in Environmental Science, 

(26):1-8 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.201

4.00026/full 

[23] Kumar, A.; Tyagi, M.B.; Jha, P.N.; Srinivas, G.; Singh, A., 

2003. Inactivation of cyanobacterial nitrogenase after 

exposure to ultraviolet-B radiation, Journal of 

Microbiology. (46):380-384 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00284-001-

3894-8 

[24] McKenzie, R.L.; Bjorn, L.O.; Bais, A.; Iiyas, M., 2003. 

Changes in biologically active ultraviolet radiation 

reaching the Earth’s surface, Journal of Photochemistry 

and Photobiology Science, (2): 5–15. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S1011134498001821 

[25] Mushir, S.; Deep, S.; Fatma, T., 2014. Screening of 

cyanobacterial strains for UV screening compound 

scytonemin environmental perspectives, Journal of 

Engineering and Technology, (3):9191-9196 

https://www.researchgate.net/profile/Saman-

Mushir/publication/269635746 

[26] Portwich, A.; Garcia-Pichel, F., 2003. Biosynthetic 

pathway of mycosporines (mycosporinelike amino acids) 

in the cyanobacterium Chlorogloeopsis sp. strain PCC 

6912, Journal of Phycologia, (42): 384–392 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2216/i0031-

8884-42-4-384.1 

[27] Proteau, P.J.; Gerwick, W.H.; Garcia-Pichel, F.; 

Castenholz, R., 1993. The structure of scytonemin, an 

ultraviolet sunscreen pigment from the sheaths of 

cyanobacteria. Experientia, (49): 825–829 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01923559 

[28] Rath, J.; Adhikary, S., 2007. Response of the estuarine 

cyanobacterium Lyngbya aestuarii to UV-B radiation, 

Journal of Appllied Phycology, (19):529–536 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-007-

9166-7 

[29] Rupali, R., 2011. Photosynthetic and biochemical 

characterization of pigments and uv-absorbing 

compounds in Phormidium tenue due to UV-B radiation, 

Journal of Applied Phycology, (23):283-292. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-010-

9621-8 

[30] Sinha, R.P.; Kumar, H.D.; Kumar, A.; Häder, D.P., 1995. 

Effects of UV-B irradiation on growth, survival, 

pigmentation and nitrogen metabolism enzymes in 

cyanobacteria, Acta Protozoologica, (34):187-192 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net 

[31] Sinha, R.P.; Hader, D.P., 1997. Impact of uv radiation on 

rice-field cyanobacteria: role of photoprotective 

compounds, The effects of ozone depletion on aquatic 

ecosystems, 189-198 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-



 Mansouri and Talebizadeh زادهمنصوري و طالبی

 

)10( 

3697-3_17 

[32] Sinha, R.P.; Singh, S.P.; Häder, D.P., 2007. Database on 

mycosporines and mycosporine-like amino acids (MAAs) 

in fungi, cyanobacteria, macroalgae, phytoplankton and 

animals, Journal of Photochemistry and Photobiology, 

(89):29–35 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S101113440700108X 

[33] Sinha, R.P.; Rastogi, R.P.; Ambasht, N.K.; Hader, D.P., 

2008. Life of wetland cyanobacteria under enhancing 

solar UV-B radiation, Proceedings of the National 

Academy of Sciences, India Section B: Biological 

Sciences, (78):53-65 

https://www.example.edu/paper.pdf 

[34] Sinha, R.P.; Häder, D.P., 2008. UV-protectants in 

cyanobacteria, Plant Sciences, (174):278–289 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S0168945207003202 

[35] Stevenson, C.S.; Capper, E.A.; Roshak, A.K.; Marquez, B.; 

Grace, K.; Gerwick, W.G.; Jacobs, R.S.; Marshall, L.A., 

2002. Scytonemin, a marine natural product inhibitor of 

kinases key in hyperproliferative inflammatory diseases, 

Journal of Inflammation Research, ( 51):112– 114 

https://www.proquest.com/openview/95a3b551b14b8f

bf8060edb929474960/1?pqorigsite=gscholar&cbl=2429 

[36] Toledo-Cervantes, A.; Morales, M.; Novelo, E.; Revah, S., 

2013. Carbon dioxide fixation and lipid storage by 

Scenedesmus obtusiusculus. Bioresource Technology, 

130: 652–658. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

S0960852412019396 

[37] Wachi, Y.; Burgess, J.G.; Iwamoto, K.; Yamada, N.; 

Nakamura, N.; Matsunaga, T., 1995. Effect of ultraviolet-

A (UV-A) light on growth, photosynthetic activity and 

production of biopterin glucoside by the marine UV-A 

resistant cyanobacterium Oscillatoria sp, Biochimica et 

Biophysics Acta, (1244):165–168  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/

030441659400219N 

[38] Waditee-Sirisattha, R.; Kageyama, H.; Sopun, W.; 

Tanaka, Y.; Takabea, T., 2014. Identification and 

upregulation of biosynthetic genes required for 

accumulation of mycosporine-2-glycine under salt stress 

conditions in the halotolerant cyanobacterium 

Aphanothece halophytica, Journal of Applied and 

Environmental Microbiology, (5):1763–1769  

https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/AEM.03729-

13 

 

 



ستان 48، شماره 12شناسی: جلد اقیانوس  JOC. 12(48): 1-11 , Winter 2022 1400، زم

 

)11( 

 
 

AUTHOR(S) BIOSKETCHES 

Mansouri, H., Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. 
  h_mansouri@uk.ac.ir 

  ......... 

Talebizadeh, R., M.Sc., Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 

  rahiltalebizadeh93@gmail.com 

  ......... 

 
 

 

HOW TO CITE THIS ARTICLE 

Citation (Vancouver)   Mansouri H, Talebizadeh R. The Effects of UVB on Growth and Anti-UV Compounds Contents in 
Cyanobacteria Nostoc linckia. joc. 2022; 12 (48) :1-12 

  http://doi.org/10.12345/joc.12.48.??? 

  http://joc.inio.ac.ir/article-1-1502-fa.html 
  https://orcid.org/0000-0002-8311-5238 

 

COPYRIGHTS 

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC 
BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and 
source are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

 
 

 

 

 

1. Sinha RP, Singh SP, Hader DP. Database on mycosporines and mycosporine-like amino acids (MAAs) in 
fungi, cyanobacteria, macroalgae, phytoplankton and animals. J Photochem Photobiol B. 2007;89(1):29-35. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2007.07.006 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826148 
2. Browne N, Donovan F, Murray P, Saha SK. Cyanobacteria as biofactories for production of UV-screening 
compounds. J Med Biotechnol. 2014;3(1):6.  
3. McKenzie RL, Bjorn LO, Bais A, Ilyasad M. Changes in biologically active ultraviolet radiation reaching the 
Earth's surface. Photochem Photobiol Sci. 2003;2(1):5-15. http://dx.doi.org/10.1039/b211155c 
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12659535 
4. Hader DP, Kumar HD, Smith RC, Worrest RC. Effects of solar UV radiation on aquatic ecosystems and 
interactions with climate change. Photochem Photobiol Sci. 2007;6(3):267-85. 
http://dx.doi.org/10.1039/b700020k http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17344962 
5. Proteau PJ, Gerwick WH, Garcia-Pichel F, Castenholz R. The structure of scytonemin, an ultraviolet 
sunscreen pigment from the sheaths of cyanobacteria. Experientia. 1993;49(9):825-9. 
http://dx.doi.org/10.1007/BF01923559 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8405307 
6. Garcia-Pichel F, Castenholz RW. Characterization and biological implications of scytonemin, a 
cyanobacterial sheath pigment. J Phycol. 1991(27):395-409. http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-3646.1991.00395.x  
7. Sinha RP, Häder DP. UV-protectants in cyanobacteria. Plant Sci. 2008(174):278-89. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2007.12.004  

mailto:rahiltalebizadeh93@gmail.com
http://doi.org/10.12345/joc.10.**.***
http://doi.org/10.12345/joc.10.**.***
http://joc.inio.ac.ir/article-1-1502-fa.html
http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2007.07.006
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17826148
http://dx.doi.org/10.1039/b211155c
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12659535
http://dx.doi.org/10.1039/b700020k
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17344962
http://dx.doi.org/10.1007/BF01923559
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8405307
http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-3646.1991.00395.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2007.12.004


 Mansouri and Talebizadeh زادهمنصوري و طالبی

 

)12( 

8. Stevenson CS, Capper EA, Roshak AK, Marquez B, Grace K, Gerwick WH, et al. Scytonemin--a marine 
natural product inhibitor of kinases key in hyperproliferative inflammatory diseases. Inflamm Res. 
2002;51(2):112-4. http://dx.doi.org/10.1007/BF02684014 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11926312 
9. Portwich A, Garcia-Pichel F. Biosynthetic pathway of mycosporines (mycosporinelike amino acids) in the 
cyanobacterium Chlorogloeopsis sp. strain PCC 6912. J Phycol. 2003(42):384-92. http://dx.doi.org/10.2216/i0031-
8884-42-4-384.1  
10. Conde FR, Churio MS, Previtali CM. The photoprotector mechanism of mycosporine-like amino acids. 
Excited state properties and photostability of porphyra-334 in aqueous solution. J Photochem Photobiol. 
2000(56):139-44. http://dx.doi.org/10.1016/S1011-1344(00)00066-X  
11. Balskus EP, Walsh CT. The genetic and molecular basis for sunscreen biosynthesis in cyanobacteria. 
Science. 2010;329(5999):1653-6. http://dx.doi.org/10.1126/science.1193637 
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813918 
12. Dodds WK, Gudder DA, Mollenhauer D. The ecology of Nostoc. J Phycol. 1995(31):2-18. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-3646.1995.00002.x  
13. Ferroni L, Klisch M, Pancaldi S, Hader DP. Complementary UV-absorption of mycosporine-like amino acids 
and scytonemin is responsible for the UV-insensitivity of photosynthesis in Nostoc flagelliforme. Mar Drugs. 
2010;8(1):106-21. http://dx.doi.org/10.3390/md8010106 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20161974 
14. He YY, Klisch M, Häder DP. Adaptation of cyanobacteria to UV-B stress correlated with oxidative stress 
and oxidative damage. J Photochem Photobiol. 2002(76):188-96. http://dx.doi.org/10.1562/0031-
8655(2002)076<0188:AOCTUB>2.0.CO;2  
15. Kumar A, Tyagi MB, Jha PN, Srinivas G, Singh A. Inactivation of cyanobacterial nitrogenase after exposure 
to ultraviolet-B radiation. Curr Microbiol. 2003;46(5):380-4. http://dx.doi.org/10.1007/s00284-001-3894-8 
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12732967 
16. Haifeny Yu, Rong L. Effect of UV-B radiation on the synthesis of UV-absorbing compounds in a terrestrial 
cyanobacterium, Nostoc flagelliforme. J Appll Phycol. 2013(25):1441-6. http://dx.doi.org/10.1007/s10811-013-
9978-6  
17. Rath J, Adhikary S. Response of the estuarine cyanobacterium Lyngbya aestuarii to UV-B radiation. J Appll 
Phycol. 2007(19):529-36. http://dx.doi.org/10.1007/s10811-007-9166-7  
18. Rupali R. Photosynthetic and biochemical characterization of pigments and uv-absorbing compounds in 
Phormidium tenue due to UV-B radiation. J Appl Phycol. 2011(23):283-92. http://dx.doi.org/10.1007/s10811-010-
9621-8  
19. Desikachary T. Cyanophyta. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi 1959. Available from: 
http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=CAGRO.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion
=mfn=001690. 
20. John DM, Whitton BA, Brook AJ. The freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to 
freshwater and terrestrial algae. Cambridge University Press, Cambridge. 2002.  
21. Allen MM, Stanier RY. Growth and division of some unicellular blue-green algae. J Gen Microbiol. 
1968;51(2):199-202. http://dx.doi.org/10.1099/00221287-51-2-199 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5652095 
22. Toledo-Cervantes A, Morales M, Novelo E, Revah S. Carbon dioxide fixation and lipid storage by 
Scenedesmus obtusiusculus. Bioresour Technol. 2013;130:652-8. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.12.081 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334023 
23. Bohm GA, Pfleiderer W, Boger P, Scherer S. Structure of a novel oligosaccharide-mycosporine-amino acid 
ultraviolet A/B sunscreen pigment from the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune. J Biol Chem. 
1995;270(15):8536-9. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.15.8536 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721752 
24. Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA, Smith F. Phenol sulphuric acid method for total 
carbohydrate. J Annal Chemist. 1956(26):3506.  
25. Sinha RP, Hader DP. Impact of uv radiation on rice-field cyanobacteria: role of photoprotective 
compounds, The effects of ozone depletion on aquatic ecosystems. 1997:189-98. 
http://dx.doi.org/10.1016/B978-012312945-1/50014-0  
26. Dillon JG, Tatsumi CM, Tandingan PG, Castenholz RW. Effect of environmental factors on the synthesis of 
scytonemin, a UV-screening pigment, in a cyanobacterium (Chroococcidiopsis sp.). Arch Microbiol. 
2002;177(4):322-31. http://dx.doi.org/10.1007/s00203-001-0395-x http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11889486 

http://dx.doi.org/10.1007/BF02684014
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11926312
http://dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-42-4-384.1
http://dx.doi.org/10.2216/i0031-8884-42-4-384.1
http://dx.doi.org/10.1016/S1011-1344(00)00066-X
http://dx.doi.org/10.1126/science.1193637
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813918
http://dx.doi.org/10.1111/j.0022-3646.1995.00002.x
http://dx.doi.org/10.3390/md8010106
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20161974
http://dx.doi.org/10.1562/0031-8655(2002)076%3c0188:AOCTUB%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1562/0031-8655(2002)076%3c0188:AOCTUB%3e2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1007/s00284-001-3894-8
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12732967
http://dx.doi.org/10.1007/s10811-013-9978-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10811-013-9978-6
http://dx.doi.org/10.1007/s10811-007-9166-7
http://dx.doi.org/10.1007/s10811-010-9621-8
http://dx.doi.org/10.1007/s10811-010-9621-8
http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=CAGRO.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=001690
http://www.sidalc.net/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=CAGRO.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=001690
http://dx.doi.org/10.1099/00221287-51-2-199
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5652095
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.12.081
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334023
http://dx.doi.org/10.1074/jbc.270.15.8536
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7721752
http://dx.doi.org/10.1016/B978-012312945-1/50014-0
http://dx.doi.org/10.1007/s00203-001-0395-x
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11889486


ستان 48، شماره 12شناسی: جلد اقیانوس  JOC. 12(48): 1-11 , Winter 2022 1400، زم

 

)13( 

27. Garcia-Pichel F, Wingard CE, Castenholz RW. Evidence Regarding the UV Sunscreen Role of a 
Mycosporine-Like Compound in the Cyanobacterium Gloeocapsa sp. Appl Environ Microbiol. 1993;59(1):170-6. 
http://dx.doi.org/10.1128/aem.59.1.170-176.1993 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16348840 
28. Budel B, Karsten U, Garcia-Pichel F. Ultraviolet-absorbing scytonemin and mycosporine-like amino acid 
derivatives in exposed, rock-inhabiting cyanobacterial lichens. Oecologia. 1997;112(2):165-72. 
http://dx.doi.org/10.1007/s004420050296 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28307566 
29. Edge R, Mcgarvey DJ, Truscott TG. The carotenoids as antioxidants a review. J Photochem Photobiol. 
1997(41):189-200. http://dx.doi.org/10.1016/S1011-1344(97)00092-4  
30. Ehling-Schulz M, Bilger W, Scherer S. UV-B-induced synthesis of photoprotective pigments and 
extracellular polysaccharides in the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune. J Bacteriol. 1997;179(6):1940-5. 
http://dx.doi.org/10.1128/jb.179.6.1940-1945.1997 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9068639 
31. Gotz T, Windhovel U, Boger P, Sandmann G. Protection of photosynthesis against ultraviolet-B radiation 
by carotenoids in transformants of the cyanobacterium synechococcus PCC7942. Plant Physiol. 1999;120(2):599-
604. http://dx.doi.org/10.1104/pp.120.2.599 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10364412 
32. Wachi Y, Burgess JG, Iwamoto K, Yamada N, Nakamura N, Matsunaga T. Effect of ultraviolet-A (UV-A) light 
on growth, photosynthetic activity and production of biopterin glucoside by the marine UV-A resistant 
cyanobacterium Oscillatoria sp. Biochim Biophysic Acta. 1995(1244):165-8. http://dx.doi.org/10.1016/0304-
4165(94)00219-N  
33. Sinha RP, Kumar HD, Kumar A, Häder DP. Effects of UV-B irradiation on growth, survival, pigmentation 
and nitrogen metabolism enzymes in cyanobacteria. Acta Protozool. 1995(34):187-92.  
34. Kannaujiya VK, Richa P, Sinha PR. Peroxide scavenging potential of ultraviolet-B-absorbing mycosporine-
like amino acids isolated from a marine red alga Bryocladia sp. Frontier Environ Sci. 2014(26):1-8. 
http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2014.00026  
35. Mushir S, Deep S, Fatma T. Screening of cyanobacterial strains for UV screening compound scytonemin 
environmental perspectives. J Engineer Technol. 2014(3):9191-6.  
36. Waditee-Sirisattha R, Kageyama H, Sopun W, Tanaka Y, Takabe T. Identification and upregulation of 
biosynthetic genes required for accumulation of Mycosporine-2-glycine under salt stress conditions in the 
halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica. Appl Environ Microbiol. 2014;80(5):1763-9. 
http://dx.doi.org/10.1128/AEM.03729-13 http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24375141 

 

http://dx.doi.org/10.1128/aem.59.1.170-176.1993
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16348840
http://dx.doi.org/10.1007/s004420050296
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28307566
http://dx.doi.org/10.1016/S1011-1344(97)00092-4
http://dx.doi.org/10.1128/jb.179.6.1940-1945.1997
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9068639
http://dx.doi.org/10.1104/pp.120.2.599
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10364412
http://dx.doi.org/10.1016/0304-4165(94)00219-N
http://dx.doi.org/10.1016/0304-4165(94)00219-N
http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2014.00026
http://dx.doi.org/10.1128/AEM.03729-13
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24375141

