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Background and Aims: The rate of variation in various genes of a bacterial species is
different during evolution. Therefore, in systematic bacterial studies many researchers compare
the phylogenetic tree of a particular gene to the standard tree of an rRNA gene. Regarding the
importance of 16SrRNA gene and the evolutionary process of RecA protein family, we
investigated the changes in sequences of the RecA protein family in selected bacterial phylums
in comparing with their 16SrRNA genes.
Materials and Methods: For this purpose, sequences of the RecA protein family were
extracted from Uniprot database (with some help from ProSite) and then they were categorized
by using CD-hit algorithm. One species was selected from each category. Then we found
16SrRNA complete sequences for same species. After that, based on the Average Alignment
Score (AAS), the 16S-taxonomic tree was obtained. Furthermore, Similar calculations were
considered for corresponding RecA proteins phylums.
Results: By comparing amount of AAS in 16SrRNA phylums and RecA phylums, we
observed that the Actinobacteria phylum is the closest to the header phylum in the 16Staxonomy tree, but this phylum in the RecA is the most distant to the header phylum, on the
other hand, the position of the cyanobacteria phylum remains the same in both calculations,
which indicates the least amount of changes in the genus and species of this phylum.
Conclusion: The 16S-taxonomy tree which has been compiled and presented in this study
for the first time is different from the available bioinformatics algorithms for phylogenetic tree
drawing. Finding the species with the highest and lowest rates of changes, can be a type of
prediction method for indicating the reasons why bacteria become resistant to drugs over a long
period of time.
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زمینه و اهداف :میزان تغییرات در ژن های مختلف یک گونه باکتریایی طی تکامل متفاوت است .از اینرو بسیاری از محققان
برای مطالعه سیستماتیک باکتریایی ،درخت فیلوژنتیک یک ژن خاص را با درخت استاندارد یک ژن  ArRNمقایسه میکنند .با
توجه به اهمیت ژن  16SrRNAو روند تکاملی خانواده پروتئینی  ،RecAدر این مطالعه تنوع تغییرات را در فایلومهای منتخب
خانوادة پروتئینی  RecAباکتریایی در مقایسه با ژنهای  16SrRNAآنها بررسی کردیم.
مواد و روش کار :به این منظور توالیهای باکتریایی خانواده پروتئینی  RecAاز پایگاه دادة ( UniProtو به کمک پروسایت)
استخراج و با استفاده از نرمافزار  Cd-hitدسته بندی شدند .از هر کالستر یک جنس و گونه انتخاب شد و توالی کامل ژن
 16SrRNAرا برای جنس و گونههای منتخب به دست آوردیم .بعد از محاسبه میانگین امتیاز همترازسازی ( )AASبرای فایلومهای
ژن  ،16SrRNAدرخت -16Sتاکسونومی شکل گرفت .در ادامه ،محاسبة  AASبرای فایلومهای  RecAنیز صورت گرفت.
یافتهها :با مقایسة مقدار  AASبین فایلومهای یکسان ژن  16SrRNAو پروتئین  ،RecAمشاهده کردیم که فایلوم
 Actinobacteriaدر ژن 16SrRNAنزدیکترین فایلوم به سرگروه است ،ولی همین فایلوم در پروتئین  RecAبیشترین فاصله را
با سرگروه دارد .جایگاه تکاملی فایلوم  cyanobacteriaدر ژن  16SrRNAو پروتئین  RecAنسبت به سرگروه درخت - 16S
تاکسونومی تغییری نکرده است.
نتیجهگیری :درخت -16Sتاکسونومی برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده است و با الگوریتمهای شناختهشده تفاوت دارد .به
دستآوردن اطالعات گونههایی که کمترین و بیشترین میزان تغییرات تکاملی را دارند ،میتواند یک روش پیشبینی باشد که چرا
باکتریها در زمان طوالنی در برابر بعضی داروها مقاوم میشوند.
کلمات کلیدی :درخت تاکسونومی ،خانواده پروتئینی  RecAباکتریایی ،ژن  ،16SrRNAدرخت -16Sتاکسونومی ،مقاومت
دارویی
کپیرایت © مجله میکروبشناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
سرعت تغییرات ژنهای مختلف در طول تکامل با یکدیگر
متفاوت است .به طور مثال ژن  16SrRNAیکی از حفظشدهترین
ژنهایی است که کمترین تغییرات را در طول تکامل خود داشته است.
اما سؤال اینجاست که در مقایسه با ژن  ،16SrRNAژنهای دیگر یا
پروتئین آنها ،چه مقدار تغییرات را در فایلومهای مختلف جانداران
طی تکامل نشان میدهند و یا تفاوت این تغییرات در فایلومهای
مختلف موجودات زنده در مقایسه با ژن  16SrRNAآنها چگونه
است .سؤاالت به وجود آمده باعث انجام پژوهشهایی در این زمینه
شده است که در ادامهبه بررسی برخی از آنها خواهیم پرداخت.

پروتئین  RecAباکتریایی برای نوترکیبی همولوگ و ترمیم
 DNAآسیبدیده ضروری است .درنتیجه این خانوادة پروتئینی در
مطالعات مباحث مربوط به ژنتیک میکروبی نقش عمدهای دارد (.)1
بر این اساس نبود خانوادة پروتئینی  RecAبه علت تجمع جهشهای
مضر باعث مرگ باکتری میشود ( RecA .)2فعالیتهای زیادی دارد
که شامل اتصال به  DNAتکرشتهای و دو رشتهای ،هیدرولیز
 ATPو ترمیم  DNAبا روش نوترکیبی همولوگ است .همچنین
اعضای این خانواده پروتئینی که نوترکیبی هومولوگ را ایجاد می
کنند ،برای محافظت از ژنوم و تنوع ژنتیکی بهخصوص در یوکاریوت
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ها اهمیت دارند و برای میوز ضروری هستند .این پروتئین برای شروع
نوترکیبی همولوگ ،دومینی را که جایگاه اتصال  ATPدارد ،روی
 DNAتکرشتة آسیبدیده قرار میدهد و با اتصال  ATPبه این
جایگاه ،ترمیم آغاز میشود ( RecA .)3حدودا  350آسید امینه دارد
که توالی آن در بین گونههای باکتریایی بسیار حفظ شده است .معادل
هومولگ پروتئین  RecAباکتریایی در یوکاریوتها DMC1 ،Rad51
و در آرکیباکترها  RadB ،RadAنامیده میشود (.)5 ،4
در پژوه شی که در سال  1996در دان شگاه ا ستنفورد آمریکا
انجام شد ،پروتئینهای مختلف خانوادة  RecAرا با یکدیگر مقایسه
کردند .به این صووورت که پروتئین  RecAباکتریایی به عنوان گروه
اول و  DMC1/Rad51در یوکاریوت ها و  RadAدر آرکی باکتر ها
را به عنوان گروه دوم در نظر گرفتند .برای راحت خواندهشووودن
پروتئین های گروه دوم ،حروف اول هر پروتئین را در نظر گرفتند و
گروه دوم را به اختصوووار  RDRنام گذاری کردند .در آن پژوهش
همتراز سازی چندگانه برای توالیهای انتخاب شدة  RDRانجام شد
و نتایج را به صوووورت امتیاز ارائه داد ند .نتایج این همترازسوووازی
چندگانه ن شان داد  6بالک (قطعهای از توالی که حفظ شده ا ست)
مشترک در میان توالیهای  RDRوجود دارد .سپس  6بالک حفظ
شووودة توالی ها را اسوووتخراج کردند .این کار برای همترازسوووازی
توالیهای  RDRبا توالی پروتئین  RecAبسووویار مناسوووب بود .در
مرحلة بعد یک همترازسوووازی چندگانه بین بالکهای مشوووترک
پروتئینهای  RDRبا پروتئین  RecAصورت گرفت .نتایج حا صل
از همتراز سازی ن شان داد پروتئینهای  RDRشباهت بی شتری به
یکدیگر در مقایسووه با پروتئین  RecAدارند ،اما همچنان این سووه
پروتئین با پروتئین  RecAباکتریایی همولوگ هستند (.)6
تاک سونومی باکتریها در اواخر قرن  19آغاز شد؛ زمانی که
ویژگی های فنوتیپی ،محیط کشوووت ،مورفولوژی ،اندازة کلونی و
رنگ واکنشهای شیمیایی برای تو صیف باکتری الزم بود ( .)7به
عبووارت دیگر ،رویکردهووای اولیووه برای ایجوواد درخووت تکوواملی
موجودات ،بر اسوواس ویژگی های فیزیکی و متابولیکی بوده اسووت.
امروزه روش های مولکولی به سوورعت گسووترش یافته اسووت و این
گسووترش شووامل ایجاد تنوع در ارائة درخت زندگی (تکاملی) نیز
می شود ،زیرا سازماندهی درختها با م شاهدة م ستقیم و آزمایش
روی توالی ژنها صورت میگیرد ( .)8درخت تاکسونومی اطالعات
ضووروری را برای دانشوومندان فراهم می کند تا با اسووتفاده از این
اطالعات به رابطة در ستی بین زندگی میکروارگانی سمها و محیط
زیست مختلف آنها برسند (.)9

ژنهای  rRNAبرای زندهماندن همة موجودات ضروری
هستند و همچنین توالی بازهای آلی در این ژنها به شدت حفظ
شده است .به همین علت تعیین توالی بازهای آلی ژن  16SrRNAبه
عنوان یک روش استاندارد برای شناسایی گونهها ،جنسها و خانوادة
باکتریها به کار میرود .امروزه روشن است که تجزیه و تحلیل
توالیهای ژن  16SrRNAاهمیت زیادی دارد .تجزیه و تحلیل توالی
ژن  rRNAعمل قدرتمندی برای بهدستآوردن تاکسونومیهای
میکروبی است (.)11 ،10
در پژوهشی که سال  2017انجام شد ،برای شناسایی و طبقه
بندی دقیق گونههای مایکوباکتریوم از شباهت توالی ژن 16SrRNA
آنها استفاده شد ( .)12در آن پژوهش پس از جداسازی توالیهای
 16SrRNAبرای بهدستآوردن بیشترین و کمترین مقدار شباهت
بین تمام گونههای مایکوباکتریوم ،از الگوریتم  muscleبرای
همترازسازی دوگانه و از الگوریتم  likelihoodبرای ترسیم درخت
استفاده شد ( .)14 ،13نتایج حاصل نشان داد گونة  poriferaeاز
جنس مایکوباکتریوم کمترین شباهت را به گونههای دیگر از این
جنس باکتریایی دارد (.)12
در پژوهشی دیگر به مقایسة درخت فیلوژنی ژن  16SrRNAو
 RecAاز گونههای یکسان پرداخته اند .در این پژوهش آنالیز تکاملی
ژن  RecAبا روشهای فیلوژنی مولکولی صورت گرفته است .برای
ترسیم درخت فیلوژنی از توالیهای باکتریایی پروتئین  RecAو
توالیهای  16SrRNAاز جنس و گونة یکسان استفاده شد و برای
گونههایی که توالی شناختهشده نداشتند ،از توالی گونههای نزدیکشان
استفاده کردند .در مواردی که توالی کامل برای ژن  16SrRNAوجود
نداشت ،از توالیهای ناقص ( )Partialآن گونه استفاده شد .درختهای
فیلوژنی تولیدشده ،حاصل همترازسازی چندگانه توالیها هستند و با
استفاده از الگوریتم  Neighbor-joiningبه دست آمدهاند .بیشترین
تفاوت میان درختان  RecAو  rRNAمربوط به پروتئوباکترها بوده
است .طبق این مطالعات مشخص شد پروتئین  RecAمیتواند برای
مطالعات مولکولی مفید باشد (.)15
در پژوهش حاضر نیز به علت اهمیت میکروبشناسی پزشکی
و مباحث تکاملی مربوط به خانوادة پروتئینی  ،RecAسرعت
تغییرات فایلومهای منتخب این خانوادة پروتئینی در مقایسه با
فایلومهای یکسان در ژن  16SrRNAبا استفاده از تعیین شاخص
( AASمیانگین امتیاز همترازی) بررسی شد .بهدستآوردن سرعت
تغییرات میتواند کمک شایانی در زمینة مقاومت دارویی برای جنس
و گونههای فایلومهای مذکور انجام دهد.
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مواد و روشها
انتخاب توالی
در آغاز این پژوهش توالیهای خانوادة پروتئینی  RecAبا
استفاده از پایگاه داده پروسایت ( )https://prosite.expasy.orgو
یونی پرات ( )https://www.uniprot.org/استخراج و ذخیرهسازی
شدند ( .)16سپس جداسازی توالیهای باکتریایی پروتئینی RecA
از بین بقیة پروتئینهای این خانواده صورت گرفت .به منظور کاهش
خطا در رسم درخت تکاملی با دستهبندیکردن توالیها ،تعداد
جنس و گونههای منتخب برای این پژوهش محدود شد .دستهبندی
توالیها با سرور سی دی هیت (http://weizhongli-lab.org/cd-
 )hit/انجام شد ( .)17این ابزار توالیهای مشابه را در یک کالستر
(دسته) قرار میدهد و به ما کمک میکند تا از هر کدام از این
کالسترها بتوانیم یک توالی یا یک جنس و گونه را به عنوان نماینده

انتخاب کنیم .به این ترتیب تعداد توالیهایی که برای رسم درخت
تکاملی یک خانواده پروتئینی الزم است ،کاهش مییابد .این برنامه
قابلیت کالستربندی میلیونها توالی استخراجشده از پایگاه دادههای
اطالعات را دارد که مربوط به یک خانوادة بزرگ پروتئینی هستند.
توالیها در ابتدا با کاهش طول مرتب میشوند ،و بلندترین توالی به
عنوان نماینده یا سرگروه انتخاب میشود .سپس هر توالی باقیمانده
با نمایندة موجود مقایسه میشود .اگر شباهت توالی با اولین توالی
نماینده بیشتر از حد آستانة تعیینشده باشد ،بدون مقایسه با دیگر
نمایندهها وارد یک کالستر پروتئینی میشود؛ اگر یک توالی با هیچ
کدام از نماینده های تعیین شده شباهت کافی نداشت ،آن توالی
خود به عنوان یک نماینده محسوب میشود .این نرمافزار با استفاده
از الگوریتم پایه به نام فیلترینگ کلمه کوتاه (Short word
 )filteringمیزان شباهت توالیها را با توجه به حد آستانة تعیین
شده ،مشخص و کالستربندی میکند (.)18

شکل شماتیک ،مراحل انجام کار به صورت خالصه را نشان میدهد.

نتیجة استفاده از  CD-HITبا حد آستانة  0/75برای کل توالیهای
باکتریایی ، RecAتعداد  104کالستر بود که  40کالستر از آنها به
صورت تکعضوی بودند .در مرحلة بعد سرگروههای مربوط به هر
کالستر انتخاب شد .به منظور یافتن توالی ژن  16SrRNAکامل آنها
از پایگاه دادة نوکلئوتیدی ان.سی.بی.آی )NCBI( .استفاده شد .برای
کالسترهای بزرگتر که سرگروه آنها توالی  16SrRNAکامل

نداشتند ،از دیگر اعضای کالستر استفاده شد .درنتیجه  30توالی برای
پروتئین  RecAو 30توالی نوکلئوتیدی  16SrRNAکامل از جنس و
گونة یکسان به دست آمد .هر یک از این توالیها به نمایندگی از دیگر
اعضای کالسترشان به دلیل شباهت زیاد و داشتن ژن کامل
 16SrRNAانتخاب شدند و باقی کالسترها به دلیل نداشتن توالی
کامل ژن  16SrRNAیا تعداد اندک توالی در کالسترشان در این
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پژوهش استفاده نشدند.
استخراج درخت تاکسونومی و محاسبه درخت  16اس-
تاکسونومی برای  30گونۀ انتخابی
درخت تاکسونومی مربوط به  30جنس و گونة انتخابی از بخش
 NCBI Taxonomy Browserاستخراج شد ( .)19برای مشخص شدن
صحت جایگاه تکاملی هر کدام از شاخههای اصلی و زیرشاخههای
درخت تاکسونومی ،همترازسازیهای دوگانه میان توالیهای ژن
 16SrRNAدرونشاخهای و بینشاخهای صورت گرفت .برای این
منظور در ابتدا با استفاده از نرمافزار جلویو ( )Jalviewبرای توالیهای
هر یک از زیرشاخههای موجود در شاخة اصلی با توالیهای همان
شاخه همترازسازی دوگانه انجام شد .در ادامه مشخص شد هر کدام
از شاخههای اصلی درخت تاکسونومی مربوط به یک فایلوم ()Phylum
باکتریایی هستند .در مرحلة بعد به منظور بررسی جایگاه تکاملی
صحیح  8شاخة اصلی در درخت تاکسونومی ،از هر شاخه یک توالی
به عنوان نماینده انتخاب شد و با هریک از نمایندههای  7شاخة دیگر
همترازسازی صورت گرفت .توالیای که کمترین مجموع امتیاز
همترازسازی را نسبت به مجموع امتیاز همترازسازی دیگر نمایندهها
گرفت ،به عنوان توالی مرجع درخت انتخاب شد که در این پژوهش
توالی شمارة  18از درخت تاکسونومی است.
محاسبۀ شاخص میانگین امتیاز همتراز یهمنظور تعیین
چینش شاخههای اصلی در درخت تاکسونومی
برای محاسبة شاخص میانگین امتیاز همترازسازی برای هر یک
از  7شاخة اصلی درخت تاکسونومی از رابطة زیر استفاده شد.
رابطه:

امتیاز همترازسازی ( )AASبرای توالیهای پروتئینی  RecAدر فایلومها
محاسبه شد؛ با این تفاوت که به منظور بررسی مقدار تغییرات پروتئین
 RecAدر مقایسه با ژن  ،16SrRNAجایگاه فایلومهای پروتئین RecA
همانند فایلومهای درخت -16Sتاکسونومی در نظر گرفته شد.

یافتهها
همانطور که در بخش روش کار قسمت انتخاب توالی توضیح
داده شد ،با استفاده از پایگاه دادة پروسایت توالیهای خانواده
پروتئینی  RecAاستخراج شدند و پس از دستهبندی از میان 104
کالستر حاصلشده 30 ،گونه از سی کالستر (با تعداد توالیهای
بزرگتر یا مساوی  )10به عنوان گونههای نماینده کل خانواده ،انتخاب
شدند .هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان تغییرات در پروتئینهای
 RecAدر طول زمان تکاملی آنها در مقایسه با حفظشدهترین ژن
شناختهشده بود که به صورت کالسیک ژن  16SrRNAمعرفی
میشود .بر پایة این هدف میتوان به گونههایی که سرعت تغییرات
پروتئین  RecAآنها بیشترین و کمترین مقدار بوده است ،دست پیدا
کرد .به این ترتیب میتوان تعیین کرد سرعت تغییرات برای ژن
مربوط به پروتئین  RecAباکتریایی در کدام گونه بسیار زیاد و در
کدام گونه بسیار کم است .این مسئله احتماال میتواند نوعی پیشگویی
برای یکی از دالیل ایجاد مقاومت باکتریها به داروها طی زمان
طوالنی باشد .به طور اساسی تعیین میزان تغییرات در طول تکامل
در پروتئین  RecAباکتریایی در گونههای مختلف به طور مستقل
اطالعات پایهای مهمی را در اختیار ما قرار میدهد.
درخت تاکسونومی حاصل برای  30گونۀ انتخابی

𝟏

𝑥
𝑖𝑥𝑎 AAS(x) = ∑𝑥𝑛𝑖=𝑥1
𝒏

در این رابطه  AASمخفف  Average Alignment Scoreو
) AAS(xنشاندهندة میانگین امتیاز همترازی شاخههای فرعی  iدر هر
شاخة اصلی  xاست .همچنین  nنشاندهندة تعداد شاخههای فرعی  iدر
هر شاخة اصلی ( xاز  1تا  )7است .در این رابطه  axiنشاندهندة امتیاز
همترازی هر شاخه فرعی  iدر یک شاخة اصلی  xبا توالی مرجع است.
توالی مرجع درخت ،توالی ژن  16SrRNAکامل از جنس و
گونة  Bacteroides fragilisاست که بر اساس همترازیهایی که در
بخش قبلی توضیح داده شد ،انتخاب شد .از این رابطه به منظور چینش
 7شاخة اصلی دیگر استفاده گردید .به این صورت که برای توالیهای
هر فایلوم با توالی مرجع ،همترازسازی دوگانه صورت گرفت و مقدار
 AASبرای هر فایلوم محاسبه شد .سپس بر اساس بیشترین مقدار تا
کمترین مقدار  ،AASفایلومها در ساختار درخت مرتب شدند .نتیجة
بهدستآمده درخت -S16تاکسونومی نامیده شد .در ادامه میانگین

برای بهدستآوردن رابطة تکاملی میان گونههای انتخابی ،در
قدم اول درخت تاکسونومی از  Taxonomy browserپایگاه دادة
 NCBIاستخراج شد .شکل  1درخت تاکسونومی مربوط به  30گونة
انتخابی را نشان میدهد .در این درخت  8شاخة اصلی دیده میشود
که هر کدام از آنها مربوط به یک فایلوم باکتریایی مجزاست .سؤال
مهمی که اینجا مطرح است این است که ترتیب شاخههای اصلی
باید چگونه باشد؛ یعنی کدام شاخه قدیمیتر (یا جدیدتر) است و
کدام شاخهها باید پس از آن قرار داده شوند؟
برای اصالح ترتیب شاخههای اصلی درخت تاکسونومی ،باید
یک قاعدة مناسب تعیین شود .به این منظور از توالی کامل
 16SrRNAمربوط به  30گونة انتخابی استفاده شد .برای پیداکردن
و استفاده از یک قاعدة مناسب مراحل زیر به ترتیب انجام شد:

36

مجلة میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  13شمارة ▐ 1فروردین  -اردیبهشت 1398
 .1کسب اطمینان از صحیحبودن جایگاه تکاملی شاخههای
فرعی درون هر شاخه اصلی:
به این منظور دو بررسی صورت گرفت .در اولین بررسی،
ردهبندیهای تاکسونومی  30گونة انتخابی با استفاده از مرورگر
تاکسونومی ان.سی.بی.آی)NCBI Taxonomy Browser( .
استخراج و به تفکیک شاخههای اصلی ،دستهبندی شدند .نتیجة این
بررسی در شکل  2قابل مشاهده است .همانطور که در شکل 2
دیده میشود ،گونههای موجود در هر شاخة اصلی ،حداقل از بخش
فایلوم با یکدیگر مشابه هستند .البته در بعضی از شاخههای اصلی
میزان این شباهت تا ردههای پایینتر ادامه پیدا میکند.
در دومین بررسی میزان شباهت توالیهای ژن 16SrRNA

شاخههای فرعی در هر شاخة اصلی ،بعد از انجام  73همترازسازی
محاسبه شد .نتایج این بررسی به این صورت به دست آمد که
میانگین امتیاز همترازسازی توالیهای درون فایلومی شاخههای
اصلی با شماره شاخههای  7 ،5 ،4 ،3 ،2و  8برابر شد با ،2117
 1481 ،1711 ،2202 ،1537و  .1500شاخههای اصلی  1و  6به

دلیل تکتوالیبودن در این محاسبه استفاده نشد.
همچنین میانگین امتیاز همترازسازی خارج فایلومی برای هر
یک از شاخههای ذکرشده برابر شد با ،1202 ،1255 ،1023 ،1149
 1184و  .1113همانطور که قابل مالحظه است میانگین امتیاز
همترازسازی درون فایلومی هر شاخة اصلی عددی بیشتر را نسبت
به میانگین امتیاز همترازسازی خارج فایلومی نشان میدهد .لذا بنابر
نتایج اولین و دومین بررسی ،به طور نسبی میتوان گفت که در این
درخت تاکسونومی ،شاخههای فرعی در هر شاخة اصلی ،به طور
صحیحی قرار گرفتند.
 .2بررسی صحت جایگاه تکاملی هر شاخة اصلی در درخت
تاکسونومی
با توجه به درخت تاکسونومی (شکل  ،)1به منظور بررسی
جایگاه شاخههای اصلی که آیا از نظر تکاملی ترتیب درستی دارند
یا خیر ،میانگین امتیاز همترازسازی برای توالیهای هر فایلوم با
توالی شمارة  1درخت تاکسونومی که گونة  Thermotogaeاست،
محاسبه شد و نتیجة آن در شکل  3قابل مالحظه است.

شکل  .1درخت تاکسونومی استخراجشده از پایگاه دادة ان.سی.بی.آی 8 ،.شاخة اصلی دارد .اعداد قرمز در شکل نشاندهندة شمارهگذاری شاخه اصلی و اعداد سیاه نشاندهندة
شاخههای فرعی هستند .همانطور که از روی درخت تاکسونومی میتوان تشخیص داد ،در بعضی از فایلومها چند گونه و در بعضی از آنها فقط یک گونه قرار گرفته است
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شکل  .2ردهبندی تکاملی برای  30گونة انتخابی .در این شکل اعضای هر شاخة اصلی با ایجاد فاصله از یکدیگر جدا شدهاند .شمارهگذاریای که در سمت چپ ردهبندی
هر گونه دیده میشود ،با شمارهگذاری درخت شکل  1مطابقت دارد .در این پژوهش شاخههای اصلی را فایلوم نامیدهایم

شکل  .3نمودار میانگین امتیاز همترازسازی برای توالیهای هر فایلوم با توالی شمارة ( 1گونة  )Thermotogaeدر درخت تاکسونومی (شکل .)1

با توجه به نمودار قابل مشواهده در شوکل  3میتوان دریافت
که نمودار ،روند کاهشوووی (یا افزایشوووی) را دنبال نمیکند و این
ن شانگر آن ا ست که جایگاه شاخههای ا صلی به صورت ت صادفی
تعیین شده است و بر اساس روند تغییرات تکاملی نیست.
 .3مرحلة ا صلی در ا صالح جایگاه شاخههای ا صلی درخت
تاکسونومی
همانطور که در بخش روش کار توضیح داده شد ،با استفاده
از شاخص  AASمیانگین امتیاز همتراز سازی توالیهای هر فایلوم
با توالی سرگروه محاسبه شد .چگونگی انتخاب سرگروه درخت که
توالی شمارة ( 18با جنس و گونة  )Bacteroides fragilisدرخت
تاکسونومی است در بخش سوم روش کار توضیح داده شده است.
فایلومی که بی شترین مقدار  AASرا دا شت ،بعد از توالی سرگروه
قرار گرفت .فایلومها برا ساس بی شترین تا کمترین مقدار  AASدر

درخت تاک سونومی مرتب شدند .حا صل این چینش درخت -16S
تاکسونومی نامیده شد (شکل .)3
طبق چینش انجامشده فایلوم  Bacteroidetesبه عنوان
سرگروه درخت انتخاب شد و پس از آن به ترتیب فایلومهای شماره
دو ، Actinobacteria :سه ،Firmicutes :چهار ،Cyanobacteria :پنج:
 ، Deinococcus-thermusشش ، Tenericutes :هفت proteobacteria :و
آخرین فایلوم  Thermotogaeقرار گرفتند .فایلوم یا شاخه اصلی
،Epsilonsubdivision
شامل
خود
proteobacteria
 Alphaproteobacteriaو  Gammaproteobacteriaمی شود.
تعیین روشی دقیق و مناسب برای چینش شاخههای اصلی
درخت تاکسونومی پیچیده است ،اما ترتیبی که در شکل  4ارائه داده
شده است ،بر مبنای ژن  16SrRNAاست و می تواند نتیجهای بهتر
از خروجی درخت تاکسونومی ان.سی.بی.آی .در ترتیب شاخههای
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اصلی به ما بدهد .ترسیم یک درخت تکاملی صحیح که ارتباط دقیق
تکاملی جنس و گونههای مختلف را به ما بدهد مسئلهای حلنشده
است .بر اساس نتایجی که در این پژوهش به دست آمده و
بررسیهایی که انجام شده است ،الگوریتمهای موجود برای بهدست

آوردن درختهای فیلوژنی مانند الگوریتم  neighbour joiningو
 UPGMAروی  30گونة انتخابی ژن  ، 16SrRNAنتایجی میدهد
که هم با یکدیگر و هم با درخت تاکسونومی ان.سی.بی.آی .متفاوت
است.

شکل  .4درخت -16Sتاکسونومی :این درخت بر اساس میانگین امتیاز همترازی ( )AASشاخههای فرعی هر فایلوم با فایلوم سرگروه به دست آمده است.

نمودار شکل  ،5متوسط امتیاز همترازسازی توالیهای هر
فایلوم با فایلوم سرگروه یعنی  AASرا برای درخت -16S
تاکسونومی نشان می دهد .همانطور که انتظار میرفت نمودار سیر
نزولی را دنبال میکند و فایلوم  Thermotogaeبا کمترین میزان
میانگین ( )838در دورترین فاصلة تکاملی نسبت به سرگروه قرار
گرفته است و فایلوم  Actinobacteriaبا میانگین امتیاز  952/5نزدیک
ترین فایلوم به سرگروه است که نشاندهندة شباهت بیشتر این فایلوم
از نظر تکاملی با سرگروه است .این روند نشان داده است هرچه توالیها

از سرگروه فاصله میگیرند ،میزان شباهت و امتیاز آنها کمتر میشود.
همچنین میزان شباهت از فایلوم دوم به سوم به طور چشمگیری کاهش
یافته است که این امر بیانگر تغییرات شدید تکاملی در این فایلومها
است .در ادامه برای توالیهای پروتئین  RecAمحاسبات مشابه با موارد
توضیحدادهشده برای ژن  16SrRNAانجام شد.
آنالیز توالیهای پروتئینی  RecAبرای تعیین فاصله تکاملی
هدف اصلی این پژوهش بهدستآوردن فاصله تکاملی
توالیهای منتخب  RecAاز خانوادة پروتئینی  RecAدر مقایسه با
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توالیهای ژن  16SrRNAهمان جنس و گونهها بوده است .به این
منظور توالیهای پروتئینی  RecAبا گونه یکسان با ژنهای
 16SrRNAدر درخت -16Sتاکسونومی جایگزین شدند .سپس
توالیهای آمینواسیدی هر فایلوم با توالی فایلوم سرگروه
( )Bacteroidesهمترازسازی و مقدار  AASبرای هر فایلوم محاسبه
شد .نتایح حاصل از این محاسبات برای نمایندههای خانواده RecA
(بخش باکتریایی) در شکل  6قابل مالحظه است.

فاصلة تکاملی  30گونة منتخب پروتئین ( RecAالبته در قالب

 8فایلوم) در مقایسه با ژن 16SrRNAتغییرات زیادی را نشان میدهد.
این مسئله بیانگر آن است که میزان تغییراتی که در پروتئین RecA
و به طبع ژن مربوط به این پروتئین در طول تکامل در این  30گونة
انتخابی در سطح فایلم رخ داده است ،با تغییرات در ژنهای
 16SrRNAنظیر برای گونهها (در سطح فایلوم) مطابقت ندارد و مقدار
متفاوتی را نشان میدهد .میزان این تغییرات در جدول  1و نمودار
شکل  6مشخص شده است.

شکل  .5میانگین امتیاز همترازی توالیهای  16srRNAهر فایلوم با توالی سر گروه درخت -16Sتاکسونومی

شکل  .6میانگین همترازی توالیهای  RecAهر فایلوم با توالی فایلوم سرگروه

همانطور که در شکل  6قابل مالحظه است ،فایلوم
 Actinobacteriaدر درخت -16Sتاکسونومی نزدیکترین فایلوم
به فایلوم سرگروه است ،اما در مورد  RecAدورترین فایلوم است.
این مسئله نشان میدهد ژن  RecAدر فایلوم  Actinobacteriaدر
مقایسه با ژن  16SrRNAتغییرات بسیار بیشتری در طول تکامل
خود داشته است .در حالی که در باقی فایلومهایی که در شکل دیده
میشوند ،میزان تغییرات در طول دورة تکاملی در مقایسه با فایلوم

 Actinobacteriaکمتر بوده است .بنابراین میتوان گفت که
تغییرات  RecAدر طول تکامل در فایلومهای مختلف سرعتهای
متنوعی داشته است و این سرعتهای متنوع در بیشتر موارد به طور
کلی تفاوتهای اساسی با الگوی تغییرات در ژنهای 16SrRNA
نظیر دارد .فایلوم بعدی که دستخوش بیشترین تغییرات شده است،
فایلوم  Proteobacteriaاست .فایلوم سیانوباکتر Cyanobacteria
در هر دو درخت جایگاه ثابت دارد .فایلومهای  Deniococcusو
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 Tenericutesهر دو به اندازة یک فایلوم در درخت  RecAنسبت
به درخت -16Sتاکسونومی از سرگروه فاصله گرفته اند .توالی میزان

شباهت با سرگروه در ژن  16SrRNAو پروتئین  RecAدر شکل 7
نشان داده شده است.

جدول  .1مقدار  AASمحاسبهشده برای فایلومهای ژن  16SrRNAو پروتئین RecA

اسامی فایلومها

مقدار AASبرای توالیهای
 16SrRNAدر فایلومهای منتخب

مقدار  AASبرای توالیهای پروتئینی
 RecAدر فایلومهای منتخب

Actinobacteria

952

870

Firmicutes

949

1047

Cyanobacteria

874

949

Deinococcus

874

940

Tenericutes

872

924

Proteobacteria

871

991

Thermotogae

838

941

شکل  .7نامعادلة تعیینشده بر اساس محاسبات  AASدر فایلومهای منتخب برای توالیهای  16SrRNAو توالیهای پروتئینی RecA

بحث و نتیجهگیری
مقایسه نتایج فیلوژنتیک برای جانداران مشخص با استفاده از
ژنهای مختلف میتواند تعیین کند کدام ژنها برای مطالعات
تکاملی مفید هستند؛ لذا اینکه آیا تاریخچة ژنهای متنوع با یکدیگر
متفاوت است یا خیر در این مورد سوال بسیار مهمی به حساب می
آید .با این حال ،برای مقایسههای مستقیم مهم است که متغیرهای
زیادی را در مطالعات ژنهای مختلف حذف کنیم ( .)20بسیاری از
محققان برای مطالعه سیستماتیک باکتریایی ،درخت فیلوژنتیک یک
ژن خاص را با درخت استاندارد یک ژن  rRNAمقایسه میکنند
( .)21در دهة گذشته ،توالیهای ژن  16SrRNAبرای مشخصکردن
تفاوتهای درون و بین گونهای در بعضی از خانوادههای باکتریایی
کاربرد داشته است ( .)22در سالهای اخیر به منظور دستهبندی

جدید گونههای مایکوباکتریوم از شباهت توالیهای نوکلئوتیدی
 16SrRNAاستفاده کردند .برای این منظور توالیهای  16SrRNAاز
گونههای مختلف مایکوباکتریوم را همترازسازی کردند که نتیجة
حاصل نشاندهندة میزان شباهت  85الی  95درصدی بین توالیها
بود .به همین علت برای تفسیر دقیقتر به بررسی توالیها در سطح
درونگونهای و بینگونهای پرداختند .پس از انجام همترازسازی
دوگانة توالیهای  16SrRNAدر سطح بینگونهای ،متوجه شباهت
 95الی  98درصدی در خانوادة مایکوباکتریوم شدند .همچنین
میزان شباهت برای توالیهای  16SrRNAدرونگونهای  98درصد به
باال بود (.)11
در این پژوهش نیز ما به بررسی روند تکاملی خانوادة پروتئینی
 RecAدر مقایسه با توالیهای  16SrRNAنظیر پرداختیم .پس از
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استخراج درخت تاکسونومی و قرار دادن توالیهای  16SrRNAبرای
گونه های منتخب در قالب این درخت ،مقایسه و همترازسازی
توالیها در سطح درونفایلومی و بینفایلومی صورت گرفت .نتیجهای
که از همترازسازیهای دوگانه حاصل شد این است که توالیهای
 16SrRNAدرون یک فایلوم شباهتهای بسیاری با یکدیگر دارند و
این شباهت بین  77تا  98درصد است .همچنین با مقایسة صورت
گرفته (همترازسازی دوگانه) بین نمایندههای انتخابی هر فایلوم با
فایلوم های دیگر شاهد کاهش میزان شباهت بین فایلومی هستیم
(میزان شباهت بین  69تا  81درصد است).
در دیگر مطالعات انجام شده برای بررسی توالیهای
 16SrRNAدر مقایسه با ژن  ،RecAتمام توالیهای موجود حتی
توالیهای ناقص استخراجشده را بررسی کردند ( ،)23اما در این
پژوهش ما از توالیهای کامل و گونههای یکسان برای  16SrRNAو
خانوادة پروتئینی  RecAاستفاده کرده ایم تا نتایج کاملتری ارائه
شود .همچنین در تحقیقات دیگر از الگوریتمهای شناختهشده برای
ترسیم درخت فیلوژنی استفاده شده است ( ،)24ولی در این پژوهش
برای رسم درخت تکاملی با انجام بیش از  200همترازسازی برای
 30توالی و همچنین با کمک درخت خام تاکسونومی استخراجشده
از ان.سی.بی.آی ،.توانستهایم روشی جدید را برای رسم درخت
فیلوژنی برای تعداد توالیهای محدود ارائه کنیم.
در این پژوهش ،پس از انجام محاسبات الزم و اصالح جایگاه
فایلومها در درخت تاکسونومی و ایجاد درخت -S16تاکسونومی
جایگاههای جدیدی برای فایلومها مشخص شد .سپس به مقایسه و
بررسی جایگاه فایلومها در درخت -RecAتاکسونومی پرداخته شد و
با درخت رفرنس -16Sتاکسونومی مقایسه شد .یکی از تفاوتهای
عمدة این پژوهش با کارهای مشابه در نحوة استخراج درخت
فیلوژنی و بررسی روند تکاملی خانوادة پروتئینی  RecAدر مقایسه
با ژن ریبوزومی بود .بر اساس محاسبات جدیدی که در این پژوهش
ارائه شده است RecA ،در مقایسه با  16SrRNAدر بعضی از فایلومها
طی روند تکاملی تغییرات بسیار زیادی داشته است.
جایگاه فایلوم  Cyanobacteriaدر شکل  7ثابت است که
نشاندهندة ثبات ژنی و کمترین جهش (یا تفاوت تغییرات بین
 RecAو  16SrRNAدر این فایلوم) طی تکامل است .همچنین بر
اساس محاسباتی که در این پژوهش انجام شده است ،بیشترین
تغییر مربوط به فایلوم  Actinobacteriaاست .تعیین بیشترین و
کمترین میزان تغییرات گونههای استفادهشده در این پژوهش طی
روند تکاملی برای بررسی مقاومتهای دارویی نیز حائز اهمیت است.

به این صورت که وقتی نرخ تغییرات طی تکامل برای گونهای بیشتر
باشد ،داروهای موجود برای از بین بردن این گونة باکتریایی ممکن
است (طی مدت طوالنی) در مقایسه با سایر گونه ها که در طول
تکامل تغییراتشان کندتر بوده ،زودتر ناکارآمد شوند.
با توجه به اهمیت روند تکاملی و تغییرات باکتریها و ژنهای
آنها که باعث ایجاد مقاومت دارویی میشوند ،در این پژوهش برای
بررسی تغییرات پروتئین  RecAدر مقایسه با ژن حفظشدة
 16SrRNAدر سطح فایلومهای باکتریایی ،درخت تاکسونومی نوینی
برای جنس و گونههای منتخب ژن  16SrRNAو خانواده پروتئینی
 RecAارائه شده است که با الگوریتمهای موجود بیوانفورماتیکی
متفاوت است .درنهایت بر اساس محاسبات انجام شده در این
پژوهش میتوان شاهد تغییرات چشمگیر  RecAدر مقایسه با
 16SrRNAدر طول تکامل در فایلوم  Actinobacteriaبود .جنس و
گونههایی که در این فایلوم قرار دارند از نظر پزشکی اهمیت زیادی
دارند و برای بررسی مقاومت دارویی باکتریایی در اثر تغییرات و
جهشهای عمده گزینه های مهمی به حساب می آیند .یکی از
جنس و گونههای شناختهشده در این فایلوم Mycobacterium
 Tuberculosisاست .از جهتی دیگر میتوان به فایلوم
 Cyanobacteriaاشاره کرد که کمترین میزان تغییرات را دارد.
درنتیجه احتمال ایجاد مقاومت دارویی مربوط به پروتئین  RecAدر
جنس و گونههای این فایلوم کمتر از دیگر فایلومهای موجود در این

پژوهش است .نتایج بهدستآمده در این پژوهش ممکن است به شیوه
های دیگری هم تفسیر شود .بنابراین میخواهیم به استنباط خود
از این نتایج به صورت یک فرضیه اشاره کنیم .البته بررسیهای
بیشتر در کارهایی برای مطالعات آینده میتواند به شفافسازی
بیشتر این استنباط کمک کند.
باید اشاره کنیم نزدیکترین مقاله به پژوهش حاضر کاری است
که به وسیله  Eisen JAدر سال  1995در مجله تکامل مولکولی
چاپ شده است و در بخش مقدمه هم به این مقاله اشاره شد (.)15
تفاوت های اساسی این کار با پژوهش حاضر قابل توجه میباشد .به
طور مثال حجم دادههای اولیه به دلیل قدیمی بودن کمتر بوده
است .برای کوچک سازی تعداد گونهها کار مناسبی انجام نشده
است .کل روش کار آنها در مقایسه با پژوهش حاضر کامال متفاوت
بوده و در نهایت حرفی از  Actinobacteriaکه یکی از مهمترین نتایج
نهایی پژوهش حاضر می باشد یا کمپایل درخت S-16تاکسونومی
زده نشده است .در کل عالوه بر اینکه نتایج نهایی در این دو کار
متفاوت اس ت ،کمی سازی نتایج به هیچ وجه به صورتی که در
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 دنبال نشده و نتایج عددی زیادی،پژوهش حاضر انجام شده است
.ارائه نشده است

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

سپاسگزاری
نوی سندگان از تمامی ک سانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری
. تشکر و قدردانی میکنند،کردند
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