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Background and Aim: In the present study, distribution pattern and phylogeny 

of Alternaria species isolated from Tehran air was determine based on the homology 

of Alt a1 gene. 

Materials and Methods: A number of 48 Alternaria isolates belonging to 

 A. alternata (33.4%), A. solani (23%), A. tenuissima (23%), A. porri (16.6%), and  

 A. brassicicola (4%) obtained from Tehran air were cultured on Sabouraud dextrose 

agar. Genomic DNA was extracted from the isolates and amplified with forward and 

reverse specific primers of Alt a1 gene. The resultant fragments of 500 to 600 bp of 

genomic DNA were sequenced and compared with genomic data of NCBI gene bank 

to evaluate phylogenetic relationship of Alternaria species. 

Results: Based on the resulting dendrogram, isolates belonging to A. alternata and 

 A. solani were distributed in 4 clusters and those of  A. brassicicola, A. porri, and  

A. tenuissima each in 2 clusters. Approximately, 81% of A. alternata isolates, 73% of 

A. solani isolates, 45.5% of A. tenuissima isolates and 12.5% of A. porri isolates 

showed a similarity of 99% and resided in clusters I, II, IV and VII, respectively. 

Conclusions: Our results indicated that Alt a1 gene was present in all examined 

species and differences of sequence similarities of this gene shows the importance of 

species and strains of Alternaria in induction of allergenic reactions in suspected 

patients especially those with allergic asthma. 
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گونه های آلترناریای جدا شده از هوای  فیلوژنیالگوی پراکندگی و  ،تحقیق حاضر در :زمینه و اهداف

 .مورد بررسی قرار گرفت Alt a1ژن اس حضور و تنوع بر استهران 

آلترناریا  (،%8/33) آلترناریا الترناتا جدایه آلترناریا  متعلق به گونه های 84تعداد مواد و روش کار: 

جداسازی  (%8)آلترناریا براسیکوال  ( و%6/66) آلترناریا پوری(، %33) وایسیمائ، آلترناریا تن(%33) سوالنی

آنها استخراج DNA  و  کشته های هوای شهر تهران در پلیت های سابورو دکستروز آگار نمون شده از

تکثیر Alt a1  های مستقیم و معکوس ژن ژنومی با استفاده از پرایمر DNAاز  PCRگردید. محصوالت 

تعیین  لترناریاآهای ارتباط فیلوژنیک جدایهبمنظور بررسی حاصل جفت بازی  655-055شدند و قطعات 

  گردیدند.توالی 

آلترناریا   و آلترناریا آلترناتاهای های متعلق به گونهدندروگرام حاصل نشان داد که جدایه: هایافته

زیر شاخه  3در  هر یکآلترناریا تنئویسما  و آلترناریا براسیکوال، آلترناریا پوری  و زیر شاخه 8سوالنی در 

آلترناریا   از جدایه های درصد 33 ،آلترناریا الترناتا یاز جدایه ها درصد 46طبقه بندی شدند.  ی مجزا

با  آلترناریا پوریاز جدایه های  درصد 0/63و  تنئویسیماآلترناریا   از جدایه های درصد 0/80 سوالنی،

 بندی شدند. دستهI، ІI ،IV  ،І VIبه ترتیب در زیر شاخه های درصد  99تشابه 

 آلترناریادر کلیه گونه های مورد بررسی  Alt a1د که ژن نتایج بدست امده نشان دا: گیرییجهنت

تواند بیانگر اهمیت نقش نوع گونه و جدایه های  توالی ژن مذکور میاختالفات موجود در و حضور دارد 

 .باشدبویژه مبتالیان به آسم آلرژیک در القاء پاسخ های آلرژیک در افراد مستعد ابتال  آلترناریا

 تهران ، Alt a1، ژن تنوع لرژن،آ ای آلترناریا،گونه ه :کلیدی کلمات 
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 مهمقد 

هایي هستند كه در تمامي نقاط دنيا ها ارگانيسمقارچ

ها امري اجتناب پراكنده هستند و به همين دليل، تماس با آن

ناپذیر است. مطالعات گسترده اي در رابطه با حضور عوامل 

. در حال (9-6)آئروآلرژن قارچي در دنيا صورت گرفته است 

شده اند كه  يشناسایگونه قارچ  هزار 211تا  111حاضر، حدود 

گونه بعنوان آئروآلرژن شناسایي  41تعداد تنها در این ميان، 

گردیده اند و نقش آنها در اتيولوژي موارد آلرژي در انسان به 

. شيوع آلرژي هاي تنفسي قارچي، (9)اثبات رسيده است 

در كل  %18/19در افراد مبتال به آتوپي و %91 تا 21حدود

. مهمترین تظاهرات (9) ستجمعيت سطح جهان برآورد شده ا

 -آلرژیک ناشي از قارچها، شامل آسم، رینيت و آلرژي ریوي 

هاي برونشي مي باشد. ایجاد عوارض آلرژیک به نوع و تعداد قارچ

. اجزاي قارچي موجود در (2-1و  9)موجود در هوا بستگي دارد 

هاي آلرژي زا باشند، نشانه هاي توانند آغازگر واكنشهوا، مي

هایي است كه نسبت به هاي قارچي مانند سایر آلرژي آلرژي

ترین . از معروف(7-6)شود هاي محيطي دیگر ایجاد ميآلرژن

هاي قارچي ایجاد كننده آلرژي مي توان به آلترناریا، جنس

ها اشاره كرد كه تقریبا در هواي آسپرژیلوس و كالدوسپورریوم
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ت و بعنوان تمام نقاط دنيا حضور آنها به اثبات رسيده اس

مهمترین عوامل ایجاد كننده آسم و رنيت آلرژیک شناخته 

ها و .  آلترناریاها پس از آسپرژیلوس(2-1، 9)اند شده

ها به عنوان شایع ترین عوامل قارچي موجود در كالدوسپوریوم

اند و گزارشات متعددي مبني بر بروز آسم و هوا گزارش شده

بعنوان  . آنها(9-99)دارد  وجود آلرژي بدنبال برخورد با آنها

تقریبا در محيط زیست اطراف اعم از هوا، خاك، اب و  قارچي فلور

توانند یافت مي شوند. اسپورهاي آلترناریا مي در همه جا بعبارتي

 ،مسافتي به اندازه صدها مایل از منبع اصلي خود فاصله بگيرند

اي ریه هتوانند به آلوئولولي معموال انقدر بزرگ هستند كه نمي

راه پيدا كنند و به همين دليل عمدتا بعنوان عوامل آلرژي زا و نه 

 آلترناریا . از مهمترین آلرژن هاي (99، 9)عفونت زا عمل مي كنند 

توليد  آلترناریا  آلترناتاكه توسط گونه هاي آلترناریا  از جمله قارچ 

 اشاره كرد كه برخورد با ان Alt a1 پروتئين ميشود، مي توان به

-92، 90)منجر به تحریک سيستم ایمني و ایجاد آسم ميگردد 

كيلودالتون است  23یک دایمر با وزن ملکولي  . این پروتئين(97

كيلودالتوني تشکيل شده است  8/18و  11كه از زیر واحد هاي 

پرایمرهاي اختصاصي در سایر  با استفاده از Alt a1. ژن (93)

ده است و توالي انتهائي اسيد نيز شناسایي ش آلترناریا هاي گونه

آمينه این پروتئين بدست آمده است و زیر واحد هاي آن كلون 

. با اینحال اهميت این گونه ها هنوز در بروز موارد (94)شده اند 

آلرژي در انسان نامشخص است. همچنين چندین شاخص آنتي 

دیده شده  آلترناریا  و استمفيلومژنيک مشترك بين قارچهاي 

به  Alt a1ميباشد و   IgGقادر به اتصال به آنتي بادياست كه 

عنوان یک آلرژن اصلي در بين این دو جنس قارچي شناسائي 

 Alt a1محققين مختلف، پروتئين هاي شبه  . (91)گردیده است 

، بوتریتيسرا در برخي از گونه هاي خانواده پلئوسپوراسه شامل 

اس واكنش عصاره هاي بر اس اولوكالدیومو  كوروالریا، استمفيليوم

نوتركيب شناسایي  Alt a1قارچي با آنتي بادي اختصاصي ضد 

شود كه این شبه پروتئين ها نيز و چنين استنباط ميكرده اند 

در ایجاد آلرژیهاي قارچي در انسان دخالت  Alt a1بتوانند همانند 

 . (91-91داشته باشند )

در  تعيين توالي ژن هاي درگيرنشان داده شده است كه 

توليد آلرژن هاي قارچي و مقایسه توالي هاي حاصل در جهت 

بررسي اختالفات ناشي از توالي ها در جهت تغيير در ساختار 

آنتي ژنيک پروتئين هاي آلرژن با توجه به شباهت هاي بين و 

درون گونه اي، در تعيين الگوي پاسخ جمعيتي در برخورد با  این 

و  Hongبسزایي است. نتي ژن هاي قارچي داراي اهميت آ

گونه آلترناریا و جنس هاي وابسته نشان  82با مطالعه  همکاران

ميتواند در گروه بندي گونه   Alt a1دادند كه آناليز هومولوژي ژن 

هاي آلترناریا بطور موفقيت آميز مورد استفاده قرار گيرد. هر چند 

بين  این محققين نشان دادند كه نتایج آنها نتوانسته است ارتباط

هاي آلترناریا را بطور كامل مورد حل و  سویه يِو درون گونه

هاي  ویهسفصل قرار دهد و ضرورت انجام مطالعات بيشتر بر روي 

مختلف را مورد تاكيد قرار  بدست آمده از مکان هاي جغرافيایي

در انجام شده مطالعات پراكنده  (. در ایران، عليرغم94) دادند

اختصاصي سرمي  IgEدر ارتباط با سطح  آلترناریاخصوص نقش 

ضد قارچ و بروز موارد آسم و آلرژي، اطالعات چنداني در خصوص 

ژن هاي دخيل در توليد آلرژن و ميزان هومولوژي ارزیابي حضور 

در  و نقش آنها در ارزیابي هاي فيلوژنتيک قارچ آلترناریاهاي 

   (.70) دسترس نمي باشد

ذیر آلترناریا ها در بهداشت با توجه به نقش اجتناب نا پ

 آلرژیک در هايواكنشعمومي بویژه نقش بارز ان در اتيولوژي 

انسان و و فقدان اطالعات جامع در خصوص الگوي پراكندگي و 

در بين گونه هاي آلترناریا ، تحقيق  Alt a1ژن  همولوژيميزان 

ژن  همولوژيحاضر با هدف شناسایي، تعيين الگوي پراكندگي و 

Alt a 1  بدنبال مقایسه توالي ان در بين آلترناریا هاي جداسازي

راي اولين بار در ایران انجام شده از نمونه هواي استان تهران ب

   ت. گرف

 هاروشمواد و 

 جدایه های قارچي  

جدایه آلترناریا  متعلق به گونه  84در این مطالعه، تعداد 

، آلترناریا  (%29) سوالنيآلترناریا   (،%8/99) آلترناریا  الترناتا هاي
آلترناریا براسيکوال  ( و%1/11) آلترناریا  پوري(، %29) تنئویسيما

گانه شهر تهران جداسازي و  22كه از نمونه هواي مناطق  (8%)

لکولي با استفاده از تعيين وهاي مورفولوژیک و مبر اساس ویژگي

ار شناسایي و تفریق شده بودند، مورد بررسي قر ITSتوالي ژن 

 گرفتند.

 DNAاستخراج کشت قارچ و 

 8یک از جدایه هاي متعلق به یک قطعه از كلني هاي هر 

در پليت هاي حاوي محيط سابورو دكستروز آگار  ي آلترناریا گونه
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(SDA, Merckتلقيح گردید و كشت ) روز در دماي  7ها به مدت

نگهداري شدند. پس از اتمام زمان  سلسيووسدرجه  24

ن، سوسپانسيون اسپور با استفاده از افزودن آب مقطر انکوباسيو

تهيه گردید و تعداد اسپورها با   41توئين  %1/1استریل حاوي 

 استفاده از الم نئوبار شمارش شد.

از ميکروليتر  811، ميزان قارچ DNAجهت استخراج 

ليتر به سلول در ميلي 1×111خالص، با غلظت  قارچ سوسپانسيون

ليتر از ميلي 81ليتري حاوي ميلي 281 يهاارلنهر یک از 

 7ایع افزوده شد. ارلن ها به مدت محيط كشت سابورو دكستروز م

نگهداري شدند و توده  سلسيوسدرجه  24روز، در دماي 

ميسليومي تشکيل شده، با استفاده از كاغذ واتمن از محيط كشت 

ميلي  81هاي فالکون استریل جداسازي گردید و به داخل لوله

ليتري منتقل شد. عناصر قارچي با افزودن آب مقطر استریل 

هاي شسته شده جهت استخراج شستشو داده شد و توده ميسليوم

DNA  بصورت در هاون چيني استریل در مجاورت نيتروژن مایع

ليز كننده )محتوي ليتر بافر ميلي 2-8به همراه پودر تبدیل شد و 

،  اتيلن دي 4برابر  pH با  رميلي موال 11تریس هيدروكلراید 

و كلرید سدیم  SDS 11%ميلي موالر،  11امين تترا استيک اسيد 

بطور كامل هموژن گردید. مخلوط حاصل به لوله  موالر(، 8/1

ميلي ليتر محلول  9 ميلي ليتري منتقل گردید و 18هاي فالکون 

عمل پس از انجام بدان افزوده شد و  ( 1:1كلروفرم ) -فنل

، C º8دقيقه در دماي  21به مدت   g12111با دور  وژسانتریف

قارچ هاي مورد  DNAمایع رویي از رسوب جدا شد.  استخراج 

حجم محلول رویي(  1/1افزودن ایزوپروپانل )بررسي با استفاده از 

. صورت گرفت ساعت 1به مدت   - C º 21و نگهداري در دماي 

 C º8در دماي دقيقه  21به مدت   g12111محلول حاصل با دور 

ميلي ليتر  8گردید و رسوب بدست آمده با استفاده از  سانتریفوژ

 . )79( شستشو داده شد و رسوب حاصل خشک گردید %71اتانل 

 استخراج شده DNAبررسي کمي و کیفي 

جدایه هاي آلترناریا ي   DNAجهت بررسي كمي و خلوص 

 NanoDrop 2000Cمورد بررسي، از دستگاه اسپکتروفتومتر 

(Thermo Fisheries Scientific Inc. USA)  981با طول موج 

هاي مورد نمونه DNA  نانومتر استفاده شد و ميزان غلظت

و  211هاي هاي مربوطه و نسبت جذببررسي با توجه به منحني

نانومتر اندازه گيري گردید. جهت بررسي كيفيت و اطمينان  241

از الکتروفورز ژل آگارز هاي مورد بررسي، نمونه DNAاز استخراج 

 ولت استفاده گردید.  111درصد با جریان  1

و مقایسه توالي آن در بین   Alt a 1بررسي حضور ژن 

 آلترناریا ی های جداسازی شده 

و تکثير آن، از كيت  Alt a 1جهت بررسي حضور ژن 

Master mix شركت سيناكلون و با استفاده از پرایمر هاي  

 Alt-for (5-ATGCAGTTCACCACCATCGC-3) ، Alt-rev 

(5-ACGAGGGTGAYGTAGGCGTC-3)  بر اساس پروتکل

هاي  DNAميکروليتر از  1پيشنهاد شده استفاده گردید. ميزان 

ميکروليتر از هر یک از پرایمر هاي رفت و  1استخراج شده، 

 ميکروليتر از 8/12پيکو مول( و  21برگشت )با غلظت

 Master mix ردید و حجم نهایي با استفاده از به یکدیگر اضافه گ

شد و مخلوط حاصل در  ميکروليتر رسانيده 28آب مقطر به 

یکلر قرار داده شد. برنامه حرارتي بصورت یک اسوترمدستگاه 

 91به مدت  C  °38سيکل 28دقيقه،  8به مدت  C°38سيکل 

دقيقه و یک  81به مدت  C°72ثانيه،  81به مدت  C°88ثانيه،  

دقيقه اجرا گردید. جهت رویت نتيجه  11مدت  به C°72سيکل 

 9بدست آمده با   PCRميکروليتر از محصول  8واكنش 

ميکروليتر بافر بار گذاري مخلوط گردید و با استفاده از ژل اگارز 

به مدت یک  111با ولتاژ TBEدرصد، درون تانک حاوي بافر  1

از اتيدیوم ساعت الکتروفورز گردید. ژل الکتروفورز شده با استفاده 

بروماید رنگ آميزي شد و جهت بررسي حضور باند هاي تشکيل 

نها به دستگاه ترانس ایلوميناتور منتقل آشده و عکس برداري از 

ماركر  اندازهي قطعه ي حاصل با مقایسه با  گردید. حضور و اندازه

DNA  بررسي گردید و پس از اطمينان از تکثير قطعه ي مورد

در   PCRباقيمانده محصول ميکروليتر حجم  21نظر 

جهت تعيين توالي توسط هر دو  ميلي ليتر 8/1هاي تيوبميکرو

  Big Dye Reactionپرایمر رفت و برگشت با استفاده از تکنيک 

هاي به شركت ارسال گردید. توالي Bioneerتوسط كمپاني 

مده از زنجيره هاي رفت و برگشت هر یک از آنوكلئوتيدي بدست 

رناریا  جداسازي شده از هوا به منظور ویرایش در گونه هاي آلت

بررسي شد و در نهایت با استفاده از  Finch TVو  Bioeditبرنامه 

با توالي هاي ثبت شده در بانک ژني   BLASTn نرم افزار

(GenBank مورد مقایسه و آناليز قرار گرفت. با توجه به اطالعات )

، NCBIداده هاي  در پایگاه Alt a1ثبت شده دررابطه با ژن 

درصد( انتخاب گردید و  33-111هاي با تشابه باال )توالي

ژن مذكور در بين گونه هاي آلترناریا  جداسازي شده با  همولوژي
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 Molecular Evolutionary Geneticsاستفاده از نرم افزار 

Analysis version 5.0: MEGA5  با توجه به رسم دندروگرام

 ناليز قرار گرفت. حاصل، مورد بررسي و آ

 

 1 هاي ستون) %1جدایه هاي آلترناریا بر روي ژل آگارز  DNAآناليز : 1شکل 

 جفت باز DNA 111ماركر حاوي  ،M ستون (،12الي 

 

 هايیهدر جدا Alt a1ژن  يرمربوط به تکث PCRنتایج : 2شکل 

(، 8و9 ي)ستون ها يسوالن  یاآلترنار( ، 2و1 يتون ها)س آلترناتا  یاآلترنار

  یاآلترنار ( و 7)ستون  يپور  یا(، آلترنار8و  1ي)ستون ها تنئویسيما یاآلترنار
 جفت بازDNA   100ماركر يحاو M(، ستون 4)ستون  يکولبراس

 هایافته

هاي هاي استخراج شده از جدایه DNAغلظت و خلوص 

ه اسپکتروفتومتر نانودراپ تعيين گردید و آلترناریا بوسيله دستگا

ها تر از هر یک از نمونهلينانو گرم به ازاء هر ميکرو 28طت غل

هاي استخراج شده بدنبال انجام DNA تهيه شد. حضور 

درصد مورد تأئيد قرار گرفت  1ز الکتروفورز بر روي ژل آگار

در  Alt a1 و تکثير ژن  PCRبدنبال انجام عمل   (.1شکل )

ها یک باند با اندازه ي  هاي مورد بررسي، تمامي ایزولهولهایز

نمونه اي از  2را نشان دادند. شکل  bp 111-811 تقریبي

ز ربوط به چند جدایه ام Alt a1 ژن  PCRالکتروفورز محصوالت 

را نشان مي دهد. چنانچه در شکل مشاهده مي شود، آلترناریا 

لترناریا  هاي مورد بررسي اندازه ي قطعه تکثير شده در بين آ

 یکسان مي باشند.كامال ً

 

 يهاهیجدا کيلوژنيف ارتباط يبررس از حاصل وگرامردند: 9شکل 

 Alt a1 ژن يتوال نييتع براساس ایآلترنار

بدنبال  در ایزوله هاي آلترناریاAlt a 1  تعيين توالي ژن

با استفاده از نرم  NCBIه هاي موجود در پایگامقایسه با توالي

انجام  Blast (Basic Logical Alignment Search Tool) افزار

هاي هاي بدست آمده متعلق به هر یک از گونهتواليگرفت. 

درصد با توالي هاي ثبت شده  33-111آلترناریا كه داراي تشابه 

ذخيره شدند.  FASTAدر پایگاه اطالعات ژني بودند به فرم 

لترناریا بر اساس آهاي وط به ارتباط فيلوژنيک گونهمربدندروگرام 

هاي ذخيره شده با استفاده از با استفاده از توالي Alt a1  توالي ژن

 (. بر اساس9 شکلگردید )ناليز و ترسيم آ MEGA5نرم افزار 

ژن مذكور،  همولوژينتایج حاصل از رسم دندروگرام مبتني بر 

، زیر شاخه 8آلترناریا آلترناتا در هاي هاي متعلق به گونهجدایه
، زیر شاخه 2، آلترناریا پوري در زیر شاخه 2آلترناریا براسيکوال در 

زیر  8آلترناریا سوالني در  و زیر شاخه 2آلترناریا تنئویسما در 

جدایه  %41. حدود (1)نمودار  مجزا طبقه بندي شدند، شاخه

 %88 اریا  سوالني،آلترن جدایه هاي %3 ،آلترناریا آلترناتا  هاي
 %33با آلترناریا پوري  جدایه هاي %8/12، آلترناریا تنئویسما
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از  %79دسته بندي شدند. در حاليکه حدود  Iقرابت در زیر شاخه 

قرار  ІIقرابت در زیر شاخه  %33با  آلترناریا سوالنيجدایه هاي 

( به تنهایي در زیر شاخه %3) آلترناریا سوالنيگرفتند. یک جدایه 

ІІІV آلترناریا براسيکوال و جدایه ي دیگر به همراه جدایه هاي 

 ІІVدر زیر شاخه  %33( با قرابت %8/47) ، آلترناریا پوري(81%)

( و %8/88)آلترناریا تنئویسما  طبقه بندي شدند. جدایه هاي

و دو جدایه  VIدر زیر شاخه  %33( با قرابت %1)آلترناریا آلترناتا 

درصد قرابت هر یک در دو زیر شاخه  82( با %3) آلترناریا آلترناتا

IV  وV آلترناریا  بطور مجزا قرار گرفتند. همچنين یک جدایه
قرار گرفت كه داراي  ІIІ( به تنهایي در زیر شاخه %81) براسيکوال

 بود. ІIو  Iقرابت با شاخه هاي  88%

 

 يجداساز یايآلترنار يونه هامتعلق به گ يها یهسو يفراوان: 1نمودار 

ژن  يتوال يينبدست امده از تع يشاخه ها یرتهران در ارتباط با ز يشده از هوا
Alt a 1 

 بحث

يلوژنيک گونه هاي آلترناریاي در تحقيق حاضر، ارتباط ف

 ازي شده از هواي تهران با استناد به تعيين هومولوژي ژنسجدا

Alt a1  .م نقش شناخته شده علي رغمورد ارزیابي قرار گرفت

هاي آلرژیک نظير آسم، هنوز هاي آلترناریا در ایجاد بيماريگونه

این قارچ  اصلي اطالعات چنداني در رابطه با شناسایي آلرژن هاي

باشد. ها در بروز آلرژي در دسترس نمينآو بررسي نقش 

لکولي آلرژن وهمچنين مطالعات اندكي در رابطه با شناسایي م

استفاده از  صورت گرفته است.   Alt a 1ز جمله هاي این قارچ ا

روش هاي ملکولي توانایي محققين را در باال بردن كيفيت توليد 

الرژن هاي الترناریا و روش هاي ارزیابي و شناسایي مکانيسم هاي 

و  Hong(. 77-76افزایش داده است ) حساسيت به انها

آلترناریا از  بعنوان مهمترین آلرژنرا Alt a1 همکارانش پروتئين 

و تعيين توالي ژن هاي درگير  كردهجدایه آلترناریا جدا شده  82

هاي مورد رتباط فيلوژنيک ژن مذكور در گونهدر توليد ان و ا

آلترناریا ، آلترناریا پوري، آلترناریا اینفکتوریامطالعه شامل 

 آنها. (94) دادندمورد ارزیابي قرار  آلترناریا رادیسيناو  براسيکوال

شان دادند كه علي رغم اختالفات در ميزان آمينو اسيد هاي  ن

Alt a1  در گونه هاي مورد بررسي، ارتباط و شباهت بسيار باالیي

از نظر ساختمان ثانویه این پروتئين در اغلب جدایه ها مشاهده 

با این حال، این محققين نشان دادند كه نتایج آنها  .)94(مي شود 

هاي آلترناریا را  ویهسو درون گونه اي  نتوانسته است ارتباط بين

العات نجام مطبطور كامل مورد حل و فصل قرار دهد و ضرورت ا

هاي جغرافيایي هاي بدست آمده از مکان سویهبيشتر بر روي 

در رابطه با و همکاران  Burn مختلف را مورد تاكيد قرار دادند.

فسفات  9 – ، گليسر آلدهيد ITSبررسي ارتباط فيلوژنيک نواحي 

 11) آلترناریا دایوسيدر چهار گونه  Alt a1( و gpdدهيدروژناز )

جدایه( و  11) آلترناریا سوالنيجدایه(،  1) آلترناریا پوريجدایه(، 

كه تفریق گونه هاي  ندجدایه( نشان داد 11) آلترناریا توماتوفيال

ال بدنب آلترناریا توماتوفيالو  پوري آلترناریا، آلترناریا سوالني

اساس براحتي امکان پذیر نمي باشد و بر ITSمقایسه توالي ناحيه 

مقایسه توالي این ناحيه تنها سه گونه مذكور در یک شاخه مجزا 

كه بر اساس مقایسه حاليقرار مي گيرند. در آلترناریا دایوسياز 

جدایه هاي مربوط به هریک از  Alt a 1و  gpdتوالي هاي نواحي 

ند، هر چند درصد تشابه هاي ا قرار گرفتشاخه مجز 8گونه در 

این  .(72)مده براي تمامي چهار گونه معني دار نبود آت بدس

در طبقه بندي و تعيين  Alt a1نتایج تاكيدي بر اهميت پروتئين 

ارتباطات و همکاران،  Runa فيلوژني گونه هاي آلترناریا دارد.

هاي آلترناریا  با برخي از گونه اولوكالدیومفيلوژني و تاكسونوميک 

قرابت ژنتيکي این جنس حاصل، نتایج  دادند.مورد مطالعه قرار را 

بر اساس توالي را  امبليزیاو  استمفيليومو جنس هاي وابسته نظير 

آلترناریا لترناریاي مورد مطالعه شامل آبا گونه هاي Alt a 1 ژن 
قرابت(،  %111)با  آلترناریا آلترناتاقرابت(،  %48/33)با پوري

با  آلترناریا براسيکوالقرابت(،  %33/48)با  آلترناریا رادیسينا

قرار تایيد مورد  %31/13با  آلترناریا اینفکتوریاقرابت و  11/38%

 . (24)د دا

در بين تعداد  Alt a1در تحقيق حاضر الگوي پراكندگي ژن 

 (،%8/99) آلترناریا الترناتا جدایه آلترناریا  متعلق به گونه هاي 84
آلترناریا (، %29) وایسيمائ، آلترناریا تن(%29) ناریا سوالنيآلتر

كه از نمونه هواي  (%8)آلترناریا براسيکوال  ( و%1/11) پوري

گانه شهر تهران جداسازي گردیده بودند، بررسي و  22مناطق 

مده مورد آژن مذكور در جدایه هاي بدست  همولوژيميزان 
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ليز توالي ژن مذكور نشان مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از آنا

شاخه  2ي مورد بررسي در آلترناریاداد كه گونه ها و جدایه هاي 

زیر شاخه طبقه بندي گردیدند. نتایج نشان داد كه  4اصلي و 

، زیر شاخه 8آلترناریا آلترناتا در هاي هاي متعلق به گونهجدایه
، زیر شاخه 2، آلترناریا پوري در زیر شاخه 2آلترناریا براسيکوال در 

زیر  8آلترناریا سوالني در  زیر شاخه و 2آلترناریا تنئویسما در 

دهد كه این نتایج نشان مي مجزا طبقه بندي شدند.ي شاخه

یک روش مناسب در طبقه بندي و  Alt a1بررسي هومولوژي ژن 

-ارزیابي ارتباط فيلوژني بين گونه هاي نزدیک به هم آلترناریا مي

نه اي باالیي در ميان گونه هاي مورد بررسي قرابت داخل گوباشد. 

گزارش گردید و اكثر جدایه هاي مربوط به یک گونه از قرابت 

 از جدایه هاي %41درصد برخوردار بودند. حدود  31 باالي
از  %8/88 آلترناریا  سوالني، از جدایه هاي %79 ،آلترناریا الترناتا

آلترناریا از جدایه هاي  %8/12و  تنئویسيماآلترناریا   جدایه هاي
، Iبه ترتيب در زیر شاخه هاي  %33پوري با ميزان تشابه برابر 

ІI ،IV  ،ІIV بندي شدند. هر چند اختالفاتي در جایگاه  دسته

قرار گيري جدایه هاي مربوط به گونه هاي متفاوت در بين نتایج 

با  TAAP-3 آلترناریا پوريبدست امده مشاهده شد. یک جدایه 

با برخي  %33جدایه هاي متعلق به گونه بدنبال تشابه برابر سایر 

 تنوئيسيماو  سوالني ،آلترناتااز جدایه هاي متعلق به گونه هاي 

 مشاهده گردید. همچنين تفاوتهایي در جایگاه جدایه اي از
قرابت در زیر شاخه متعلق  %33كه با  TAAS-4 آلترناریا سوالني

قرار گرفت و  آلترناریا  تنوئيسيما و تاآلترناریا  آلترنابه جدایه هاي 

كه بطور مجزا در زیر  TAAS-3جدایه دیگر متعلق به این گونه 

آلترناریا  جاي گرفته است، مشاهده گردید. دو جدایه VІIІشاخه 
در دو زیر شاخه جدا از  TAAA-10و  TAAA-13شامل  آلترناتا

ه بندي ( و سایر جدایه هاي متعلق به این گونه طبقIVو  Vهم )

تفاوت  آلترناریا  براسيسيکوالشدند. در رابطه با دو جدایه 

 چشمگيري در جایگاه فيلوژنيک مشاهده گردید. یک جدایه
 ІIІ( به تنهایي در زیر شاخه 81%) TAAB-1 آلترناریا براسيکوال

آلترناریا  با جدایه هاي متعلق بهTAAB-2 قرار گرفت و جدایه 
 %41تشابه داشت.  حدود  %33( حدود VІІ) سوالنيو  پوري

 %88 سویه هاي آلترناریا  سوالني، %3 ،آلترناریا الترناتا سویه هاي
 %33با  آلترناریا  پوريسویه هاي  %8/12، تنئویسيماآلترناریا  

 %79كه حدود حاليدسته بندي شدند. در Iر زیر شاخه قرابت د

قرار  IIه قرابت در زیر شاخ %33با  آلترناریا سوالنياز سویه هاي 

( به همراه سویه %3) آلترناریا سوالني گرفتند. سایر سویه هاي

( در زیر %1)آلترناریا آلترناتا ( و %8/88)آلترناریا تنئویسما  هاي

 آلترناریا سوالني و مابقي سویه هاي %33با قرابت  VIشاخه 

، آلترناریا (%81) آلترناریا براسيکوال ( به همراه سویه هاي3%)
طبقه بندي   ІIVدر زیر شاخه  %33( با قرابت %8/47) پوري

 V( هر یک در دو زیر شاخه %3) آلترناریا آلترناتاشدند. دو سویه 

درصد قرابت  82بطور مجزا قرار گرفتند و با یکدیگر  IVو 

( به 81%) TAAB-1 آلترناریا براسيکوال داشتند و یک جدایه

ختالفات  مشاهده قرار گرفت. علي رغم  ا ІIІتنهایي در زیر شاخه 

ها نتایج حاصل ميزان تشابه برخي از جدایه طه باشده در راب

یک  هاي متعلق بهدر جدایه Alt a1باالي  همولوژيحاكي از 

ها مي باشد. اختالفات موجود در گونه در مقایسه با سایر گونه

پروتئين مربوطه و  توالي ژن مذكور منجر به تنوع در ساختمان

ن گردد كه این امر آلرژیک نسبت به آپاسخ هاي  ءتغيير در القا

لرژي زایي آش گونه و سویه در بيماري زایي و بيانگر اهميت نق

 قارچ باشد.

هاي ت آمده در تحقيق حاضر اهميت گونهنتایج بدس

هاي مهم قارچ هاي آئروآلرژن مورد را بعنوان یکي از گروه آلترناریا

  Alt a1هومولوژي ژن  آناليزتاكيد قرار داده و نشان داد كه 

بطور موفقيت آميز ، در گروه بندي گونه هاي آلترناریاتواند مي

ات بيشتر نجام مطالعمورد استفاده قرار گيرد. این نتایج ضرورت ا

هاي بدست آمده از مکان هاي جغرافيایي مختلف را سویهبر روي 

هاي ارزیابي نقش گونهمورد تاكيد قرار داد و نشان داد كه 

در اتيولوژي آسم و آلرژي، در سطح   Alt a1ن ييروتو پ اریاآلترن

تواند در اتخاذ راهکارهاي موثر كنترل و درمان موارد جمعيت مي

 آلرژي ها و عفونت هاي وابسته به این عوامل قارچي راهگشا باشد. 

 تقدیر و تشکر 

تحقيق حاضر بخشي از پایان نامه دانشجویي كارشناسي 

مصوب دانشکده علوم پزشکي دانشگاه  ارشد رشته قارچ شناسي

تربيت مدرس است كه با حمایت مالي آن دانشگاه انجام شده 

است. نویسندگان از سركار خانم رازقي كارشناس محترم گروه 

قارچ شناسي و جناب آقاي كروندیان كارشناس محترم گروه 

 بيوتکنولوژي تشکر و قدرداني مي نمایند.

 تعارض منافع:

پزشکي ایران هيچ  شناسيميکروبو مجله  بين نویسندگان 

 وجود ندارد. گونه تعارض منافعي
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