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 45 1390مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 

های هوای شمال ایران، بررسی الگوی پروتئینی  بندی آسپرژیلوس ردهو شناسایی 
  ها ها وگونه ها در جنس سلول

 
  3رسول زارع ،2علیرضا خسروی ،1*نصرتی آرش چایچی

 قارچ شناسی و انگل شناسی،  گروه ی دامپزشکی،دانشکده علوم تخصص واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، - *1
 14155- 4933: ، صندوق پستیایران تهران،

  ، ایران تهران، گروه قارچ شناسی،دپارتمان پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،  دانشگاه تهران، - 2
  31585-4314: صندوق پستی

  1454-19395 :، صندوق پستیتهران، ایران گروه قارچ شناسی،ها،  دپارتمان رستنی پزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاه - 3
achn_mycomune@yahoo.com  

  
  3/8/89: تاریخ پذیرش    22/5/89: تاریخ دریافت

  
 چکیده

ندهی با نگرش به ساما. ها سودمند است آنتشخیص آزمایشگاهی  -بندی ها ارزشمند بوده و در ساماندهی رده اکوبیولوژی مولکولی قارچ
آشکارسـازی الگـوی    هـا بـر پایـه    بندی درسـت آن  ن و برای پیشنهاد ردههای هوای شمال ایرا های قارچ آلودگی تندرستی همگانی و نیز سنجش

ای  عصـاره یاختـه  . شناسایی شـدند ها  برداری و جدایه نمونه  CBS وICPA های  رد بنگاههای آسپرژیلوسی پهنه یادشده  با شگ پروتئینی جدایه
 گونـه در یـک جـدول   ینی ویـژه هر ئسرانجام الگوی پروت .ها بررسی شدند پروتئین SDS – PAGEهای جدا شده با روش الکتروفورزی  گونه

هـای ویـژه    ژن بدرسـتی شـناخته شـده بـا الگـوی آنتـی      گونه  جنس و 24. سازد تر میهای ریختی را باورپذیر همسنجی فراهم آمده است که یافته
 and 116-120KD,:18 68-66.2( ، اسکلروکلیسـتا اورناتـا  )and 43-44KD,:60KD 35-33( ؛ آسـپرژیلوس فومیگـاتوس  هریـک 

and 70KD(آسپرژیلوس اونگوئیس ، )45-43, 35 and 66.2KD,:37 and 150-200KD(آسپرژیلوس ترئوس ، ),:35,70 and 

150-200KD(  آسـپرژیلوس نیوئـوس ، ),:37 and 60KD(  ای ، آسـپرژیلوس ونتـی ),:40,37 and 60KD(  آسـپرژیلوس فـالووس ، 
)116-120KD,:35 and 70KD(آسپرژیلوس سوژه ،)66-60KD,:60 and 70KD(آسپرژیلوس پارازیتیکوس ، )45-43KD,:33 

and 70KD(آسپرژیلوس آلیاسئوس ، ),:40,58 and 90KD(آسپرژیلوس نایجر ، ),:37 and 40KD( آسپرژیلوس آوامـوری ، ),:24 

and 90KD(آسپرژیلوس کربوناریوس ، )37,45 and 116KD,:37 and 70KD(آسپرژیلوس فتیدوس ، )42-40KD,:33,35,70 

and 150-200KD( ــئوس ــپرژیلوس اوکراس ــتیانوس )10KD,:33 and 70KD-5( ، آس ــپرژیلوس اوس -and 50 27,34( ، آس

55KD,:24,50 and 60KD( آســپرژیلوس ملئــوس ، )38KD,:24,33,35,50,60 and 90KD( آســپرژیلوس کاندیــدوس ، 
)90KD,:90KD(لوس ورسیکالر، آسپرژیلوس اورایزه، آسـپرژیلوس نیـدوالنس،   ، آسپرژیلوس پنیسیلیوئیدس، آسپرژیلوس اوستوس، آسپرژی

هـا بـرای    فراهم شده از پهنه در دست بررسی، به دست آمد که دوازده گونه از آن )and 50KD 24,33,37,40:,( آسپرژیلوس ژاپونیکوس
تـرین   نخسـتین و بـزرگ   هـا  ده از پـروتئین انـش الگـوی فـراهم آمـ    سـرانجام، د . شوند بوم شناختی شمالی ایران گزارش مینخستین بار از گستره 

هـای گسـتره    بـر پایـه یافتـه   هـا را   ای آسـپرژیلوس هـ  بندی الگوی بسیاری از گونه یند بازشناسی و ردهآدر فرولکولی دستمایه  آسان و کاربردی م
شناسایی الگوی پروتئینی آنتی ژنی  ترین ترین  و همه جانبه توان درست های پیش رو را می های ویژه و همسنجه جدول. گذارد پیش رو می"وب"

  .دانستشناخته شده در جهان 
  .ها آنتی ژن اکوتاکسونومی، ها، آسپرژیلوس ، شمال،ایران :کلمات کلیدی
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 1390احد الهیجان، سال پنجم، شماره دوم، تابستان مجله علوم زیستی و  46

   مقدمه
هـای   شناسان در نگرش به آلـودگی  انگیزه میکروب

ی نزدیک افـزایش  ها قارچی در زیستگاه آدمی، در دهه
ــت   ــه اس ــیار یافت ــز ه بس ــران نی ــر  و در ای ــا دیگ ــام ب مگ

 ،25، 18 ،1(بسیار پرداخته شـده اسـت    بدانپژوهندگان 
ــزون  . )69 و 59،60 ،47 ،43 ،42، 34 ــزایش روزاف ــا اف ب

ذیری آدمـی و در پاسـخ بـه    شناخت چگونگی آسیب پـ 
انی، شـناخت هرچـه   هـای بهداشـتی تـوده انسـ     نیازمندی

هـر چـه بیشـتر بـدان      و ها فزونی گرفته بیشتر از میکروب
، 45، 44، 24، 21، 20، 13، 7،10، 6(گـردد   یپرداخته م

ــ .)75و  64، 58 ــمارترین و  پرژیلوسآســ ــا از پرشــ  هــ
هــای شــناخته شــده بــه شــمار  ترین میکــروبگســترجهان
شناســـی مانـــدگاری در  ارزش میکـــروب رونـــد و مـــی

، 12(اند  ها به دست آورده ها و آلودگی خوراکی بیماری
که تـوان و   ای ناخشنودی داردج ).66، 35 ،30 ،27، 26

ها در برابـر   های آن ها و فرآورده های آسپرژیلوس ارزش
، 11، 6، 4( ها کمتر اسـت  و زیان آنتوان آسیب رسانی 

ــاری .)52و  39، 30، 17 ــی بیمــ ــا و آزردگــ ــای  هــ هــ
هـای بسـته یـا بـاز روز بـه روز       آسپرژیلوسی در جایگـاه 

هـای   هـا و گونـه   فهرسـتی از گـروه   وافزایش یافته است 
و همکـاران    Samsonسی از ایـن دیـدگاه را   آسپرژیلو

ــد)66( ــارچ. گــرد آورده ان هــای ایــن فهرســت  بیشــتر ق
در پیرامـون هـر جایگـاه یافـت      انـد کـه   هایی بـوده  همان
  . )74و  67، 66، 54، 36، 30، 26، 14( اند گشته
رهـا   وهای آسپرژیلوسی پیکری یا تراوشی  ژن نتیآ
ــد شــونده ــوان، ســاز). 46 و 41 ،19، 15،  3( ان ماندهی ت

های آسپرژیلوسی  نتی ژنانگیزش، ساخت و رهاسازی آ
یا انگیزش هر قارچ  بستگی زیادی به گروه، گونه، سویه

ــی  ــوی ویژگ ــور،     از س ــت، ن ــایی، رطوب ــای دم ، pHه
هـا و نیـز    هـا و فرمـون   های آلی و معـدنی، هورمـون   یون

ــه کپکــی و بســترها داشــته  جــوانی ـ   ــری پرگن ــد پی  و ان
هـا، پلـی    پـروتئین  پرژیلوسـی از پپتیـد و  هـای آس  ژن آنتی
 41(انـد   های گوناگون دیگر بـوده  کاریدها و مولکولسا
و از ) سـوماتیک (تواننـد پیکـری    هـا مـی   ژن آنتی). 48و 

ــا  ــرآورده  ریســه ی ــا ف ــده و ی ــه دســت آم ــدی ب ای  کونی
رشد قارچ یا هـوای پیرامـون    بوده و از بستر) متابولیک(

نیز ) آزرنده(بتوانند آلرژن که شاید  ها  فراهم شده پرگنه
ترکیب  های باز ژن پس از آنتی. )57و  56، 48، 9( باشند

هـای فـراهم آمـده از تـوده      یا نوترکیب کاربرد آنتی ژن
قارچی در بستر  مایع کـه بـا همـزدن همـراه شـده اسـت       

ــاربردی ارزش ــتری دارد  کـ ــه .)32 و 22(بیشـ  گرمخانـ
ــارچ در  ــرآو گــذاری ق ــرای ف ــاگون ب ــای گون ری دماه

و باور آنست که گـذر   ها نیز آزموده شده است ژن آنتی
از گستره دمایی ویژه هر جنس یا گونه بـه هنگـام رشـد    

گـراد   درجـۀ سـانتی   5-10آزمایشگاهی تا اندازه بیش از 
)◦c37- ◦c 27 (  هـایی کـه بـه     چندان ویژگـی آنتـی ژن

و  40، 5( دست خواهند آمد را دگرگون نخواهـد نمـود  
این ویژگی را درباره گذشـت زمـان از   شاید بتوان  ).49

بـه شـمار آورد    هنگام کشت تا برداشت توده قارچی نیز
های گوناگون از یـک   های توده ژن چرا که ویژگی آنتی

دگرگـون نشـده و   جدایه از هفته یکـم تـا سـوم چنـدان     
 .)49و  40، 32، 5( ای نداشته اسـت  گوناگونی ناخواسته
های به  ژن آنتی زیابیشود که بهنگام ار چنین پنداشته می

هـا بسـیار زودتـر     ژن از یک بستر رشد  آنتیدست آمده 
شـوند   می هویدادر بستر آبی ) سه هفته دو هفته در برابر(
، ای توان دیواره های پیکری را می ژن آنتی .)72 و 22، 9(

های عصـاره کشـت را    ژن غشایی یا سیتوپالسمی و آنتی
حلول در بستر دانست توان پیوسته به توده قارچی یا م می

درصـد پـروتئین    10-50آسپرژیلوسی  ژن در آنتی). 57(
زیـدی در پیکـره خـود    درصـد تـوده گلیکو   13 -75که 
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 47  … های هوای بندی آسپرژیلوس ردهو شناسایی 

ا و تنهـا در  های فسفاتی تنه مولکول. شود دارند یافت می
هـا   های فـراهم آمـده از ریسـه    ژن درصد آنتی 1کمتر از 
از ژن  همواره اندازه  پلی پپتیدهای آنتـی  .شوند دیده می

انــد  گی کــه پیچیــدگی بیشــتری داشــتهبســترهای ســاخت
 Nبـه ویـژه   (از قنـدها   ).5(انـد   به دست آمـده  فراوان تر
مـانوز در  گلوکز بیش از گاالکتوز و سپس ) گلیکوزیله

های  ژن شوند و اندازه قند آنتی ساختار آنتی ژن دیده می
 38، 31(اند  و بستر رشد نزدیک به یکدیگر بودهپیکری 

هـا در هـر بسـتری در چهـار      پرگنه شناسی ریخت .)73 و
یکسـانی بسـیاری نشـان     رشد پرگنه آسپرژیلوسـی  دوره
کـه دوره اکسپوتانشـیال   اگرچه بـاور برآنسـت    دهند می

ارزشمندتر آنکـه  . هتر استب آنتی ژنیهای  برای بررسی
ــی ــپرژیلوس  ژن آنتـ ــه آسـ ــای همـ ــه ا  هـ ــا کـ ز دوره هـ

الگوی فراهم شده بـا  اند در  اکسپوتانشیال به دست آمده
همانندی داشـته و شـاید تنهـا     SDS – PAGEشگرد 

ــدازه و شناســه برخــی نوارهــا  یگــانگی  )هتــروژن( در ان
 کمی از ناهمانندی در اندازه نخواهند داشت که  نشانگر

  .)9 و 5( های آنتی ژنی است پروتئین و هموژنیسیتی
های آسپرژیلوسـی شـناخته    ژن شمار بسیاری از آنتی

. )ASP f1…n( انـد  گذاری نامیده شماره نام گونه وبا  و 
ه شده را در چهـار گـروه   های شناخت ژن شاید بتوان آنتی

؛ از بسـتر رشـد آگـاردار جامـد     بندی نمـود  بزرگ دسته
، آنالیل دی پپتیدیل پپتیـداز،  βگلوکوآمیالز : G1گروه 

G3 : اورایزین زایالنازF3 کاتاالز ،β زایالناز ،G1 ،G4 :
α ،انـد و در برابـر از    لوکوزیداز به دست آمـده گ آمیالز

، زایالنـاز  Aگلوکـوآمیالز  : G2بستر رشـد مـایع گـروه    
G2 آلفا گلوکوزیداز ،A  ،سـلوالز ،G4 :   هماننـد آنچـه

های شناور در  شد ولی در پیوند با دیواره یاختهپیشتر یاد 
. انـد  همانند آنچه پیشـتر یـاد شـد، جـدا شـده     : G3مایع، 

و زایالناز  Aهای گلوکوآمیالز  ژنه روشن شده است ک

G2 انگیختـه شـده و هرگـز تـراوش      تنهـا  در بستر جامد
نخواهند شد و تنها در بستر مایع تراوش خواهند گردیـد  

زا بـوده و از   ایمنـی  cdC و cdA ،cdBهای  وآنتی ژن
آینـد و تنهـا    ها فـراهم مـی   کونیدی و ریسه آسپرژیلوس

cdE انـد   ایی شـده سـ های دیگر هـم شنا  در فیکومایست
های جـدا شـده از    های الگوی پروتئین آرایه). 56 و 48(

 200تا بیش از  ) KD(کیلودالتون  13ها از  آسپرژیلوس
در آسـپرژیلوس فـالووس   . تواننـد باشـند   کیلودالتون می

کیلودالتـون   90و  60، 40، 37های سیتوسولیک  پروتئین
درصد سرم بیماران دچـار آلـرژی قـارچی     90با بیش از 

تــودۀ «نــد نمــود و از ایــن رو آســپرژیلوما واکــنش خواه
از  .)57 و 38(شوند  خوانده می» های سیتوسولیک جدایه

ــی  33 ــوار آنت ــاتوس،    ن ــپرژیلوس فومیگ ــارچ آس ــی ق ژن
ــه   ــای دیگــر گون ــا نواره ــای آسپرژی شــماری ب لوســی ه

آنتی ژن آلـرژن   9از . اند همگون بوده و همخوانی داشته
از (نـوار   4با گونه فالووس، ) وارن 9از (نوار  5این گونه 

بـا گونـه   ) نـوار  9 از(نوار  4با گونه نیدوالنس، ) نوار 16
ــایجر،  ــوار 4ن ــ 8از ( ن ــوس یگــانگی  ) وارن ــه ترئ ــا گون ب
ژنـی آسـپرژیلوس    نـوار آنتـی   9تـوان   مـی ). 9( انـد  داشته

. بنـدی نمـود   الووس را بـه چهـار گـروه بـزرگ دسـته     ف
 Ag7 )200-50سیتوپالســمیک /ژن سیتوسـولیک  آنتـی 

ــون ــون 71( Ag13، )کیلودالتـ  35( Ag5و ) کیلودالتـ
 18و  24( Ag3کــه ایمنــوژن هســتند نیــز ) کیلودالتــون
اند  رابر گرما پایدار و آلرژنیک بودهکه در ب) کیلودالتون

ــی  ــرانجام آنت ــونی  18ژن  و س ــت کیلودالت ایمیونودومینن
هــای فومیگاتوســی  ژن واکنشــگری آنتــی).  37( نیســت

نگر گزارش شده است که نشـا % 87تا % 48از  گوناگون
ژن با یـک روش یگانـه    دشواری در انجام فرآوری آنتی

هــا  ژن از یــک جدایــه یگانــه در استانداردســازی آنتــی و
ای آســپرژیلوس هــ ژن در بررســی آنتــی). 32(باشــد  مــی
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هـای شناســایی   گیــری در آزمـون  نیـدوالنس بـرای بهـره   
 )SDS - Pageبـا روش  (هـا   ایمنـی شـناختی بیمـاری   

پپتیدهای فراهم  پلی. اند شماری از پلی پپتیدها یافت شده
هـا و کونیـدیو فورهـا هماننـدی      آمده از اسپورها، ریسـه 

هـای   بسـیاری دیگـر گونـه    بسیاری داشته و همچنـین در 
. انـد  آسپرژیلوسی نیز یافت شده زای آزرنده و یا بیماری

 دیگـــر در cdE و cdA ،  cdB، cdCچهارپپتیـــد
در دیگـر   cdEهـای همگـانی بـوده و تنهـا      یلوسآسپرژ
هـا   ژن رچی نیز یافت شدند همگی این آنتیهای قا جنس

 انـد  د و هـم از بسـتر مـایع  فـراهم آمـده     هم از بستر جامـ 
ــژوهش    .)56( ــه پ ــت ک ــر آنس ــاور ب ــایی   ب ــا در شناس ه
های سـاختاری و سـوخت و سـازی بسـیاری از       وردهآفر

ها همچنان نیازمنـد   سها بویژه آسپرژیلو ها و کپک قارچ
 باشـد  هـا مـی   ود بخشی شگردها و نوین سـازی شـیوه  بهب

  .)71و  65، 46(
  

  ها مواد و روش
ــا روزهــای   از نخســتین روزهــای اردیبهشــت مــاه ت

بـا پیـروی از دسـتور      شمال ایرانپایانی مهر ماه در پهنه 
بنگــاه ( هــای بســته و بــاز بــرداری از جایگــاه کــار نمونــه

CBS( )26 ،30 ،52  از هر پنجاه هکتـار مربـع   و) 66و، 
شـــش پلیـــت دارای مالـــت اکســـتراکت گـــار، یســـت 

پــک یســت اکســتراکت آگــار،  اکســتراکت آگــار، چا
، سابورودکستروز آگار و پوتیتودکسـتروز  چاپک آگار

ــار همگــی آمیختــه بــا      کلرامفنیکــل و ppm 100آگ
ppm50 یک گروه نمونه«، برای برداشت تتراسایکلین «

 62، 61، 52، 30، 29، 28، 27، 26، 5(ند به کار برده شد
گراد و  درجۀ سانتی 25±2همه پلیت ها در دمای . )66و 

هوازی گرمخانه گذاری شدند آنگونه که یک پلیـت از  
در روشنایی و یـک  هر بستر کشت در تاریکی، دیگری 

، 14، 5( ـ تـاریکی نگهـداری شـوند    جفت در دورۀ نور
  .)66و  62، 61، 49، 30، 29، 28، 26

هـای   در پلیـت  ،آسپرژیلوسـی برگزیـده   هـای  پرگنه
دارای چاپک دوکس آگار، چاپک یسـت اکسـتراکت   

، مالـــت )درصـــد ســـوکروز  20بـــا و بـــدون  ( آگـــار
 20 با و بـدون ( اکستراکت آگار و چاپک دوکس آگار

 ICPAبا پیروی از دستور کـار بنگـاه    )درصد سوکروز
سکوپی  شناختی ماکرو و میکرو های ریخت رای بررسیب

 7و  3رشد داده شده و پس از  25 ± 2 ، در دمایکشت
ــا  ــان اســالید  روز بررســی و 30و گــاه  25و  14ی همزم

کالچر از هر نمونه بربسترهای چاپـک دوکـس آگـار و    
سـوکروز  بـرای هنجـاری     % 20چاپک یست اکسترکت 

رشد با الگوی پیشین فراهم گشته و گرمخانه گذاری در 
◦c37 بـرای   .)66و  51، 30، 29، 28، 26( انجام نگردید

های یک  شناختی رویه و پشت پرگنه های ریخت بررسی
هــای ســیاه   ر آســپرژیلوسد(ای  ای تــا دو هفتــه  هفتــه
در همـه  . برگزیده شـدند ) ای های دو تا چهار هفته پرگنه
های اسالید کالچر  میکرومتری یـا   ها با کمک الم نمونه

آنـاالیزر  کمـک میکروسـکوپ میکـرو     عکسبرداری بـا 
)Queen550/Leica®(  انجام گردیـد)30، 26، 14 ،

پایـه الگوهـای شناسـایی گـام بـه      در پایان بر . )66و  55
آسپرژیلوسی و دسـته بنـدی   » هگون«و» گروه گونه«، گام

، 30، 29، 28، 26(های فراهم آمده انجام گردیـد   جدایه
  . )66و  55

زی و ســا گرد کشــت در بســتر مــایع بــرای آمــادهشــ
ــرای  ،هــا ژن تــر آنتــی هرچــه بیشــتر و فــراوان انگیــزش ب

های فراهم آمده  برگزیده  ژن از جدایه سازی آنتی فراهم
 PBSفیالوسپور از آمیزه  105یک لوپ فول دارای . شد

های هر جدایـه رشـد یافتـه در پلیـت چاپـک       و کونیدی
دیده و به یک لوله فـالکن  اکستراکت آگار برداشت گر
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 49  … های هوای بندی آسپرژیلوس ردهو شناسایی 

ر مـایع چاپـک دوکـس بـراث     لیتری دارای بسـت  میلی 50
مالت اکستراکت آگار بازکشت شـد   دارای یک درصد

دور در دقیقـه، در   200های بازکشت شده بـا   لوله). 68(
و در دوره نور تـاریکی ـ    گراد درجۀ سانتی 25±3دمای 

پس از هفت . )49و  48، 16، 5(گذاری شدند   گرمخانه
هـای   تهروز توده شناور یا ته نشین در مایع که همان رشـ 

قـارچی  ) Pelett & Germ tube(نوزاده و کوچک 
در ( هزار 3000کپکی بودند با کمک سانتریفیوژ با دور 

). 5و 2(دقیقـه تـه نشـین و برداشـت شـدند       15تا ) دقیقه
 25بـا  ای برداشت شـده سـه بـار پیـاپی      توده کپک رشته

 15دور تـا   3000( با کمـک سـانتریفیوژ   PBSلیتر  میلی
 6گراد در  درجۀ سانتی 37گرمخانه  در شستشو و) دقیقه
ساعت در دسـیکاتور خشـک و    48هر توده تا  و ساعت
تـودۀ از هـر رشـته    . گرم از آن برداشت گردیـد  2سپس 

لیتری سه بـار   میلی 15کی خشک در یک لوله فالکن کپ
لیتر نیتـروژن   میلی 5با ) دقیقه 7هر (ر پیاپی و هر بار سه با

اه هــم زن لولــه و  ا کمــک دســتگ مــایع آمیختــه و بــ  
دقیقـه   25خرد و در هـر بـار   ) پرل(ای  های شیشه گویچه
درصد  50-) 60( -70آنکه  تا سازی توده انجام شدخرد
 5بـه هـر لولـه فـالکن      شـود، دیـده   هـا  گی رشتهشدخرد
لیتـر اسـتن سـرد     گیری و یک میلی نهاز بافر نمو لیتر میلی

دقیقـه   15تـا    3000افزوده و با کمک سانتریفیوژ با دور 
). 68و  48(شد تر جداسازی  سر مانده از ته نشین درشت

اندازه پروتئین هر آمیزه بـه دسـت    ،سازی برای هماهنگ
ــه آس  ــر جدای ــده از ه ــورد  آم ــا روش برادف پرژیلوســی ب

 5/0ی غلــیظ تــا انــدازه هــا گیــری انجــام و نمونــه انــدازه
هـای رقیـق بـا     نمونـه . لیتر رقیـق شـدند   گرم در میلی میلی

برابر استن سرد و یک برابـر نمونـه در سـرمای     5کمک 
گراد یک تا سه روز نگهداری و سپس  درجۀ سانتی -20

درجـــۀ  -20دقیقـــه در ســـرمای  20تـــا  20000در دور 

انجام از ته نشست برداشت .  سانتیگراد سانتریفیوژ شدند
هـای   سـازی و در نمونـه   های غلیظ رقیـق  شده و در نمونه

ین روش انجام گردیـد تـا   هم سازی به رقیق دوباره غلیظ
گـرم   میلی 5/0ژنی دارای  های آنتی های نمونه همه افشره
  .)56و  41 ،2( باشند لیتر پروتئین در میلی

4نمونه  lµ50به هر
ی نمونـه افـزوده   ساز بافر آماده 1
 8±2گـراد تـا    درجۀ سانتی 95±5 و سپس در حمام آب

 بـه انـدازه   ).48و  16، 2( دقیقه فـرآوری و تیمـار شـدند   
lµ25 گـذاری   های آماده را در ناودان ژل نمونه از نمونه

 40و  200تـه و سـپس بـا ولتـاژ     ریخ% 6پلی آکریالمیـد  
) mm 5/1(درصـد   14ر در ژل پلی آکریالمید آمپ میلی

های پلی پپتیدی در روند  ژن رانده شدند تا نوارهای آنتی
SDS – Page     دازه بـه انـ  ). 2(بـه بـار آیـدlµ 15  از

بـرای   )Fermentas® SMO431( نشانگر پـروتئین 
ــا   ــد انج ــتی رون ــنجش درس ــز  س ــورزیس و نی م الکتروف

ای نوارهــای پدیــد آمــده از هــا و الگوهــ ســنجش آرایــه
هـم در پهنـه ژل پلـی      و جدا از های جای گرفته پروتئین

 Acrylamide :Bis-Acrylamide (آکریالمیـــد 
ــگ  ) 1:5/37 ــا رن ــه ب ــاز  ک ــای کوم ــو  ه ــت بل ی بریلیان

)Coomassie Brilliant Blue R-

250®/Sigma( نیتـرات نقـره    و)Silver nitrate 

stain ®/Sigma (ــرای را ــارکرد  ب ــایی ک ســت آزم
ــو   ــازی بل ــگ کوم ــا  رن ــزی و آشکارس ــگ آمی زی ، رن

 هـای آمـاده    به کار برده شد و سـرانجام از ژل  شدند، می
بـرداری شـد    پس از رنگ زدایی عکس و سپس اسـکن 

ای هـ  هایی که نیازمند همسـنجی  همه داده .)1 شکل( )2(
هـا یـا    ها، همبسـتگی  آماری برای آشکارسازی وابستگی

هـای آمـاری بودنـد بـا کمـک       ها و ناهماننـدی  همانندی
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  ).40(بررسی شدند  Anova و test-T، Poissonsو کمک آزمون های  SPSSافزار آماری  نرم
  

  
  )Aspergillus af japonicus)SDS-PAGE , 14%الگوی الکتروفورزی  :1شکل

  
 نتایج

آســــپرژیلوس بررســــی الگــــوی الکتروفــــورزی 
نشــانگر آنســت کــه نوارهــای همــوژن بــه   فومیگــاتوس 

 KDو نوار هتروژن بـه سـنگینی     KD 35-33سنگینی 
بررسـی   .)P>05/0(را بایستی ویژه آن دانسـت   45-43

ــورزی   ــا  اسکلالگــوی الکتروف ــتا اورنات ــانگر روکلیس نش
 KD 68-2/66آنست که  نوارهای هموژن به  سـنگینی  

را بایســـــتی ویـــــژه آن دانســـــت     KD 120-116و 
)05/0<P .(  آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفـورزی

نشانگر آنست که نوارهای هتـروژن یـا همـوژن    ترئوس  
، نـوار هتـروژن و گـاه همـوژن بـه       KD 35به سـنگینی  

ــنگینی  ــه    KD 45-43س ــا همــوژن ب ــروژن ی ــوار هت و ن
را بایســــتی ویــــژه آن دانســــت  KD 2/66ســــنگینی 

)05/0<P(.   آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفـورزی
ار هتـروژن یـا همـوژن بـه     نشانگر آنست که نوفالووس 
ــنگینی ــت    KD 120-116 س ــژه آن دانس ــتی وی را بایس

)05/0<P( .  آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفـورزی

نست که نوار هموژن و گـاه هتـروژن بـه    نشانگر آسوژه 
ــنگینی  ــت   KD 66-60سـ ــژه آن دانسـ ــتی ویـ را بایسـ

)05/0< P(.  آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفورزی
نشـانگر آنسـت کـه نـوار هتـروژن و گـاه       پارازیتیکوس 

ــه ســنگینی   ــژه آن  KD 45-43همــوژن ب را بایســتی وی
بررســـی الگـــوی الکتروفـــورزی  .)P>05/0(دانســـت 

نشـانگر آنسـت کـه نوارهـای     کربوناریوس  آسپرژیلوس
 KDو همـوژن   KD 37 ،KD 45هموژن بـه سـنگینی   

ــت   116 ــژۀ آن دانس ــتی وی ــی  .)P>05/0(را بایس بررس
ــورزی  ــدوس الگــوی الکتروف ــپرژیلوس فتی ــانگر آس نش

-KD 42آنست که نوار هتروژن یا هموژن به سـنگینی  
بررســـی ). P>05/0(را بایســـتی ویـــژۀ آن دانســـت  40

نشـانگر  آسپرژیلوس اوکراسـئوس  لکتروفورزی الگوی ا
 KDآنست که نوار هتروژن تک یا دوگانه بـا سـنگینی   

بررســی ). P>05/0(را بایســتی ویــژۀ آن دانســت  10-5
نشـانگر  آسـپرژیلوس اوسـتیانوس   الگوی الکتروفـورزی  

ــنگینی     ــه س ــروژن ب ــای هت ــه نواره ، KD 27آنســت ک
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 51  … های هوای بندی آسپرژیلوس ردهو شناسایی 

ه بـه  و هتروژن تک یا دوگان KD 34هموژن به سنگینی 
ــنگینی  ــت   KD55-50سـ ـــژۀ آن دانسـ ــتی ویـ را بایسـ

)05/0<P( .  آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفـورزی
 KDنشانگر آنست که نوار هموژن بـه سـنگینی   ملئوس 

ــت    38 ـــژۀ آن دانس ــتی وی ــی ). P>05/0(را بایس بررس
نشـانگر  آسـپرژیلوس کاندیـدوس   الگوی الکتروفورزی 

را بایسـتی   KD 90آنست که نوار همـوژن بـه سـنگینی    
ــت   ـــژۀ آن دانســ ــوی  . )P>05/0( ویــ ــی الگــ بررســ
 Aspergillus af terreusهای  الکتروفورزی جدایه

نشــانگر آنســت کــه نــوار هتــروژن تــک یــا دو گانــه بــه 
ــنگینی  ــت   KD 43-40سـ ــژۀ آن دانسـ ــتی ویـ را بایسـ

)05/0<P(.  بررســـــــی الگـــــــوی الکتروفـــــــورزی
نشـانگر    Aspergillus af japonicusهـای  جدایـه 

 KDست که نوارهای هموژن یا هتـروژن بـا سـنگینی    آن
 KD 21-20، هموژن یا هتروژن با سنگینی 4/18-4/16

ــوژن  ــتی KD 23و همــ ــت  را بایســ ــژۀ آن دانســ ویــ
)05/0<P ()1 جدول(.  

 
  سی شده  بر پایههای برر جدایه ها و ها و نوارهای الکتروفورزی گونه نمایه بخش: 1جدول 

 هر یک در برابر نوارهای الگوهای ویژه   جایگیری پروتئین

                     
  ،fumigatus: fu  ،unguis: un، terreus: te؛ Sclerocleista (Sc.)  ،Aspergillus ( A.)ها ؛  کوتاه نوشته

 ni niveus:  ،wentii: we ، flavus: fl  ،sojae: so  ،pa :parasiticus ،al alliaceus: ،nig niger: ،  
aw awamori: ،car carbonarius:، :fo foetidus ، oc ochraceus: ،os ostianus: ،me melleus:،  

 :can candidus  ،M الگو(؛ مارکر( ،KD60  :، گلی%80-70: ، سرخ %90-80  :، بنفش %100-90 :ها؛ سیاه رنگ. ؛ کیلو دالتون-

  .اند ه را در بر داشتههای بررسی شد از نمونه%60-50  :، سبز 70%
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 بحث 
بـــا افـــزایش شـــمار  70ی دهـــۀ هـــا پـــس از ســـال

ــالینی  درخواســت آزمایشــگاهی بــرای بررســی  -هــای ب
هـای   هـا نخسـتین بررسـی    ویـژه آسـپرژیلوس   ها بـه  قارچ

بـر افشـرده   ) 19(و همکـاران   Hearnهدفمند از سـوی  
شناسایی  وریسه کپک های آسپرژیلوسی فرآوری شده 

هـا بـه انجـام رسـیده      یکی و شـیمیایی آن های فیز ویژگی
از آن هنگام که ایشان آسپرژیلوس فومیگـاتوس،  . است

اند، تـا   وس، نایجر و نیدوالنس را برگزیدهفالووس، ترئ
آســــپرژیلوس کالواتــــوس و گهگــــاه تنهــــا امــــروز 

آسپرژیلوس اوستوس، اورایزه و یا سوژه به این فهرست 
زا  های بیمـاری  ترین آسپرژیلوس بردارندۀ پرارزشکه در
 و 65 ،48، 8، 5(باشند افـزوده شـده اسـت     ده میو آزرن

در برابر پژوهش پیش رو به بیش از بیست گونه و  و )70
بــیش از  بــه ایــن فهرســت و پرداختــه هــا بــدان همزمــان
پیـــرو  .)1 جـــدول( )45و  7( اســـتافـــزوده  دیگـــران
 و همکاران Kurupهای ناپیوسته و گاه به گاه،  پژوهش

وی گروهــی پژوهشــی را ســازماندهی    )33و  32، 31(
هــای  مــیالدی، بررســی 80و  70سراســر دهــۀ  درنمــوده 

های آسپرژیلوسی به  دفداری را گام به گام بر آنتی ژنه
انــد و ارزشــمندترین دســتاورد پــژوهش  انجــام رســانیده

ویــژۀ  CS2ایشــان شناســایی کمــپلکس آنتــی ژنــی     
بـــا کمـــک  .آســـپرژیلوس فومیگـــاتوس بـــوده اســـت

ــاگونی از فــرآوری اشــگ هــای  فشــره بخــشردهای گون
ــه   ــماری از گونـ ــاگون شـ ــای آسپر گونـ ژیلوســـی، هـ
ــی ژن   ــوی آنت ــازی الگ ــایی آن  فراهمس ــا و شناس ــا،  ه ه

هــا یــا  هــای ویــژه شناســاگر آن بــادی فراهمســازی آنتــی
هـــایی  ارزش چنـــین بررســـی هـــا گونـــه آشکارســـازی

روزافزون بوده است تـا آنجـا کـه همـواره و بـا کـاربرد       
 »روز آمـد «ا نوین و ردهای آزمایشگاهی گوناگون یشگ

، 15، 9، 5(فتهایی همچنـان انجـام پـذیر    چنین پژوهش
و  57، 56، 54، 49، 48، 41، 40، 38، 32، 23، 22، 16
ــرای     .)73 ــاگونی ب ــگردهای گون ــه ش ــت ک ــن اس روش

نـد کـه   ا نتی ژن در دست است یا آزموده شدهفرآوری آ
و  33(انـد    ندانسـته  پـذیر  هیچیک را روشی بهینه و همـه 

هرچه زودتر قـارچ از بسـتر خـود جـدا شـده و در       .)40
آزمایشگاه برای فراهمسازی آنتی ژن به کار بـرده شـود   

هـای فـراهم آمـده از     ژن تـر اسـت و آنتـی    پذیرفته و بهتر
باشـند   می تربرکونیدی یا ریسه پدید آمده در بستر مایع 

هــای  تهدر ایــن پــژوهش بــا بکــارگیری دانســ )56و  40(
هـای بسـیار گونـاگونی را از     ژن آنتـی ایم  یادشده توانسته

هـا را   های هدف جداسازی و ویژگی هریک از آن گونه
هـایی یگانـه را آشـکار سـازیم گـه       گونه در وابستگی به
، 32، 31( اند ها تاکنون شناسایی نشده بوده بسیاری از آن

بررســی الگــوی  .)1 شــکل( )1 جــدول( )54و  41، 33
نشـانگر آنسـت کـه     فورزی اسکلروکلیستا اورناتا الکترو
  و KD 35-33هـــــای همـــــوژن بـــــه ســـــنگینی نوار

KD 116-110 تــوان ویــژه آن بشــمار آورد  را نیــز مــی
)1/0 <P .(آسـپرژیلوس  بررسی الگوی الکتروفـوزی   با

ست آمـده  از آنروکه هیچیک از نوارهای بد اونگوئیس
توان گمان  نمیاند  ها دیده نشده در بیش از نیمی از نمونه

بررســی . هــا داشــت درســتی بــه ویژگــی هــر یــک از آن
ــانگر    ــوس  نش ــپرژیلوس ترئ ــورزی آس الگــوی الکتروف

و  KD 55-50 آنست که نوارهای همـوژن بـه سـنگینی   
تــوان ویــژه آن بشــمار  را مــی  <KD 120نیــز هتــروژن 

ــورزی  . )P>1/0(آورد  بررســـــی الگـــــوی الکتروفـــ
نوارهای هموژن آسپرژیلوس نیوئوس نشانگر آنست که 

و نــوار   KD 116-110و گــاه هتــروژن بــه ســنگینی    
را   KD 120-116هتـــروژن یـــا همـــوژن بـــه ســـنگینی 

بررســی الگــوی ). P>1/0(تــوان ویــژه آن دانســت  مــی
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الکتروفورزی آسپرژیلوس ونتی ای  نشانگر آنسـت کـه   
و هتـروژن یـا    KD 66-60نوارهای هموژن به سـنگینی  

انســت ن ویــژه آن دتــوا را مــی KD 120-116همــوژن 
)1/0<P.(  بررســی الگــوی الکتروفــورزی آســپرژیلوس

فالووس نشانگر آنست که نوار هتـروژن یـا همـوژن بـه     
تـوان ویـژه آن بشـمار آورد     را نیز مـی  KD 55سنگینی 

)1/0<P .( بررســی الگــوی الکتروفــورزی آســپرژیلوس
 KDسوژه نشانگر آنست که نـوار همـوژن بـه سـنگینی     

 ).P>1/0(یـژه آن بـه شـمار آورد    ان وتو را نیز می 2/66
بررسی الگوی الکتروفورزی آسپرژیلوس پارازیتیکوس 

و نـوار  هتـروژن و گـاه همـوژن بـه       نشانگر آنسـت کـه  
توان ویژه آن به شـمار   را نیز می KD 70-2/66سنگینی 

ــورزی   ).P>1/0(آورد  بررســـــی الگـــــوی الکتروفـــ
ن آسپرژیلوس آلیاسئوس  نشانگر آنست که نوار هتـروژ 

تـوان ویـژۀ    را می KD 60-55و گاه هموژن به سنگینی 
ــورزی   ).P>1/0(آن دانســت  ــوی الکتروف ــی الگ بررس

آسپرژیلوس نایجر نشانگر آنست که نوارهـای هتـروژن   
ـــی  ــه سنگین ــنگینی  KD 23ب ــه س ــوژن ب ، KD 25، هم

را  KD50-45و شـــــاید همــــوژن  KD 37همــــوژن 
ی بررســی الگــو ).P>1/0(تــوان ویــژۀ آن دانســت  مــی

الکتروفورزی آسپرژیلوس آواموری نشانگر آنست کـه  
تـوان ویـژۀ آن    را مـی  KD 23نوار هموژن بـه سـنگینی   

ــت  ــورزی   ). P>1/0(دانسـ ــوی الکتروفـ ــی الگـ بررسـ
نوارهـای  نشـانگر آنسـت کـه    کربوناریوس  آسپرژیلوس

، هموژن و گاه هتروژن KD 23هتروژن تک یا دوگانه 
KD 39  و هموژنKD 2/66  ان ویـژۀ آن  تـو  را نیز مـی

بررسی الگـوی الکتروفـورزی   ). P>1/0(به شمار آورد 
آسپرژیلوس فتیدوس نشانگر آنست که نوار همـوژن بـه   

را نیز میتوان ویژۀ آن به شمار آورد  KD 2/66سنگینی 
)1/0<P .( بررســی الگــوی الکتروفــورزی آســپرژیلوس

اوکراسئوس نشانگر آنست که نوار هموژن بـه سـنگینی   
KD 2/66  ــی ــز م ــمار آورد    را نی ــه ش ــژۀ آن ب ــوان وی ت

)1/0<P(.  بررســی الگــوی الکتروفــورزی آســپرژیلوس
اوســتیانوس   نشــانگر آنســت کــه نوارهــای هتــروژن بــه 

ــنگینی  ــنگینی  KD 27سـ ــه سـ ــوژن بـ و  KD 34، همـ
ــنگینی    ــه س ــه ب ــا دوگان ــروژن تــک ی را  KD55-50هت

بررســی الگــوی . )P>05/0(بایســتی ویـــژۀ آن دانســت 
تروفورزی آسپرژیلوس ملئـوس نشـانگر آنسـت کـه     الک

، KD 4/18نوارهای هموژن و گاه هتروژن بـه سـنگینی   
، هتروژن تـک یـا دوگانـه بـه سـنگینی      KD 42هموژن 

KD53-50  و هموژنKD 66-60 توان ویژۀ  را نیز می
بررســــی الگــــوی  . )P>1/0(آن بــــه شــــمار آورد  

الکتروفورزی آسپرژیلوس کاندیـدوس نشـانگر آنسـت    
و همـوژن   KD 116نوارهـای همـوژن بـه سـنگینی      که

KD 120-116 ویـژۀ آن بـه شـمار آورد      توان را نیز می
)1/0<P(.  ــه ــورزی جدای هــای  بررســی الگــوی الکتروف

Aspergillus af terreus     نشانگر آنسـت کـه نـوار
تـوان ویـژۀ آن بـه     را مـی  KD 116هموژن بـا سـنگینی   

ــورزی بررســی الگــوی الکترو ).P>1/0(شــمار آورد  ف
نشـانگر   Aspergillus af  japonicusهـای   جدایـه 

، KD 36-35آنست که و نوارهای هتروژن بـا سـنگینی   
، هتروژن تک یا دو گانه KD 50هتروژن و گاه هموژن 

 KDو هموژن و گاه هتـروژن   KD 70-66با  سنگینی 
 )P>1/0(تـوان ویـژۀ آن بـه شـمار آورد      را نیز مـی  116

 .)1 جدول(

Longbottom  به خـوبی نشـان   ) 37(همکاران و
و  KD 200-150با سنگینی  Ag7اند که آنتی ژن  داده

Ag 13 )KD 70 (های را می توان در گـروه آنتـی ژن 
) Ag 5 )KD 33. گونۀ فومیگاتـوس بشمار آورد ویژه
که در فرآوری با پاالیش در ژل  Ag 3و نیز  ،ترین ویژه
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  و در فـــــرآوری بـــــا   KD 24آگـــــارز در تـــــراز  
SDS – Page  ترازKD 18   گیـرد هماننـد    جـای مـی

Ag 5 )KD 35 ( ــه  اگرچــه. اســتواکــنش نمــوده ب
تـوان دسـتاوردهای الگـوی الکتروفورتیـک      سختی مـی 

ــه     ــا ب ــدگان کــه ب پیشــنهاد شــده از ســوی دیگــر پژوهن
فـراهم   SDS – Page کـارگیری شـگردهایی دور از  

 انـد را بـا دسـتاوردهای پـژوهش پـیش رو سـنجید       آمده
سنجی دستاوردهای ما نشـانگر برتـری بیگمـان    همباری 

ای و  همبستگی گونه در توان بهینه جداسازی و شناسایی
 جـدول () 41و  7( هاست آنتی ژن وابستگی به جنس در

1(.  
Puente  افشــره فــراهم آمــده از ) 56(و همکــاران

 SDSهای آسپرژیلوس نیدوالنس را با کمـک   کنیدی

– Page ــنجیده ــوان آن   س ــا بت ــد ت ــا ان ــای   ه ــه ج را ب
هـای آسپرژیلوسـی بـه     ای دیگر گونـه  های ریسه ژن آنتی

کـه   هـای دیگـر نشـان داد    ی بـا گونـه  همسنج. کار بست
هـا نیـز یافـت     هـا در دیگـر گونـه    ژن چهار بخش از آنتی

 ایشان بهتـرین شناسـایی از الگـوی آنتـی ژنـی     . شوند می
هایی با  آسپرژیلوس نیدوالنس را که دربردارندۀ پروتئین

 و خود نیـز شـش نـوار    اند دانسته KD 200-13نی سنگی
ــو( ــت داده  )ایمنوراکتی ــه دس ــد  را ب ــذاری ). 57(ان نامگ

یلوسـی بـا بـه کـارگیری     هـای آسپرژ  ژن استاندارد آنتـی 
 )A.f1(I)… A.fnیاA.x1(I)…A.xn ( ها کوتاه نوشته
ــاران  Sporikاز ســــوی  ــروه) 73(و همکــ ــا و  گــ هــ

مـوده اسـت، ایشـان    تر ن های ایمنوراکتیو را بسامان بخش
A. f1 (I)   انـد   شـناخته را در آسپرژیلوس فومیگـاتوس

هـا بـه دسـت     ها بـوده و هرگـز در کنیـدی    که ویژه رشته
با چهرۀ رویشی کپک  آید و یافتن آن نشانۀ برخورد نمی

 نمونـه جوانه زنی و رویش اسـپور در   دهنده بوده یا نشان
هـای بـه    درصد جدایه 65اند که  ایشان دریافته .باشند می

درصــد  80، هــای بســته دســت آمــده از هــوای جایگــاه 
از گیاهــان زنــده یــا مــرده  هــای بــه دســت آمــده جدایــه

آورنـد و   چنین آنتی ژنی را به بـار مـی  ) بازهای  جایگاه(
ــی  ــر م ــی  کمت ــین آنت ــوان چن ــرآوردۀ   ژن ت ــایی را از ف ه

هـای بدسـت    های فـراهم آمـده از جدایـه    ژنی رشته آنتی
از های باز یا بسته بـه دسـت آورد    هآمده از هوای جایگا

های  ژن ژوهش پیش رو برای فراهمسازی آنتیاینرو در پ
ــوده ــرا  آسپرژیلوســی از زیت ــارچی ف ــده از هــای ق هم آم
ــه  ــپورهای دارای  لول ــ  اس ــای زای ــر از  ه ــرانجامی بهت ا س

در پژوهش ها  در برابر این یافته ایم همچنین دیگران یافته
ــته  ــیش رو توانس ــ  پ ــماری چن ــم ش ــیای ــای  ژن د از آنت ه

ــا آسپرژیلوســی ایمینودومینانــت را  تنهــا در همســنجی ب
هـای   از جدایـه های در دسـترس دیگـر پژوهنـدگان     داده

   .)1 شکل( )1 جدول( )7(بررسی شده به دست آوریم 
Calera  انــد کــه  گــزارش نمــوده) 5(و همکــاران

 KD 58فراتا میکو و همکاران وی گلیکوپروتئین هـای  
را  KD 18اران وی گلیکوپروتئین های و التگه و همک

 .انـد  های آنتی ژنی گونۀ فومیگاتوس دانسـته  بخش ویژه
ــارا   ــالرا و همک ــزارش ک ــان گ ــتی ایش ن وی را در درس

های همگون ریسه و یـا کنیـدی فـراهم     کاربرد آنتی ژن
ــپرژیلوس نیــ   ــده از آس ــر   آم ــای دیگ ــه ج دوالنس را ب

ایشـان  اوردانـد و دست  زا پذیرفتـه  های بیماری آسپرژیلوس
ــه دســت آمــده از   را ارزشــمندترین الگــوی پروتئینــی ب

SDS – Page  پیـرو . برای گونۀ نیدوالنس دانسته انـد  
چهار ) 38(و همکاران وی  Lopez Medranoایشان 

ــپرژیلوس    ــگر آسـ ــه و واکنشـ ــای پایـ بخـــش از نوارهـ
ــد کــه در آزمــون فومیگــاتو هــای  س را شناســایی نمودن

، KD 90ایــن نوارهــا . نــدا پرشــماری ایمنوراکتیــو بــوده
KD 60 ،KD 40  وKD 37    سنگینی داشـته و همگـی

N از ایـن پـس کمـپلکس بخـش     . باشـند  گلیکوزیله می
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برای نامیـدن ایـن گـروه از آنتـی      )CFC( سیتوپالسمی
ون نیـدوالنس نیـز بـه کـار     ها همچـ  ها در دیگر گونه ژن

نیـز  ) 68(و همکـاران وی   Segurado. شوند گرفته می
ــه نوارهــای دو ــاری   KD 33و  KD 50گان ــه ی ــز ب را نی

SDS – Page     و رنگ آمیـزی نقـره در آسـپرژیلوس
ــز    ــوده و نی ــایی نم ــاتوس شناس ــپرژیلوس  فومیگ در آس

یژگـی ایمنودومینــنسی   انـد کـه از و   نیدوالنس هم یافتـه 
لی امــروزه شــگردهای مولکــو  .باشــند برخــوردار مــی 

نـد بیسـت ژن فـراهم    ا پروتئومیکس و ژنومیکس توانسته
هـای   وسی در گونههای الگوی آسپرژیل ورنده آنتی ژنآ

هــای  بــه مــا بشناســانند و شــمار آنتــی ژن ایــن جــنس را
از یک تا بیست فـراهم آورنـد   ) Asp f n(استانداردی 

و  تـرین  ویـژه  Asp f 6تـا   Asp f 1کـه از ایـن میـان    
. )54و  31(گذارنـد   بیشترین واکـنش را بـه نمـایش مـی    

Medina  نیز در بررسی پروتئین های  ) 41(و همکاران
 – MS/MS )1,2  تراوشـی آسپرژیلوسـی بـا شـگرد    

DE(  ــان ــوین و    51از می ــروتئین ن ــارده پ ــروتئین، چه پ
ها گـزارش   ناشناخته را برای نخستین بار در آسپرژیلوس

هـا در   از اینـرو بـاور بـر آنسـت کـه پـژوهش       .انـد  نموده
هــای ســاختاری و ســوخت و ســازی  شناســایی فــراورده

هـا   هـا بـویژه آسـپرژیلوس    هـا و کپـک   ی از  قـارچ بسیار
ود بخشـی شـگردها و نـوین سـازی     همچنان نیازمند بهبـ 

و همچنان الگوهای الکتروفورتیـک بـر    باشد ها می شیوه
نیـز آسـانی    برتـر  دیگر شگردها سـودمندی و کـاربردی  

 که کارایی دستاوردهای مـا   شایانی در بکارگیری دارند
را هـای آسپرژیلوسـی    قارچبویژه در ردهبندی مولکولی 

 ).65و  54( نمایاند می

هـای   جدایـه هـای   ژن آنتـی  گزارش الگوی پـروتئین 
ارش بر پایـه  آسپرژیلوسی در این پژوهش بزرگترین گز

همزمان  های آسپرژیلوسی یکجا و شمار بسیاری از گونه

در جهان بـوده و در ایـران نیـز    پژوهشی در یک بررسی 
 54، 41، 31( گردد ارش میگز انجام و نخستین باربرای 

همچنان و تا به امـروز شـگرد یـا رونـدهای همـه       .)65و 
رزش گـذاری و نیـز   پسندی برای جداسازی، فرآوری، ا

های گوناگون کپکـی و   بخش یها ژن به کارگیری آنتی
، شنهاد نشده است پس بایستی هماهنـگ آسپرژیلوسی پی

نیز  ر ایران، دو همگام با دیگر پژوهندگان جهانیهمراه 
های دیرپا یا نوپا سنجیده شـود تـا    ارزش بسیاری از شیوه

هـای   استان .هرچه زودتر دستاوردی همگانی فراهم آید
ای کوچک  یشترین شمار ایرانیان را در پهنهشمال ایران ب

 هـای  گـردد آزردگـی   پیشنهاد می ،اند در خود جای داده
ی وابسـته  ا های پیشـه  پنهان قارچی در شهروندان و گروه

ــردد ب ــی گ ــی . ررس ــنهاد م ــاه     پیش ــک بنگ ــا ی ــردد ت گ
های قارچ شناسی محیطی پدید آید تا سرپرستی  پژوهش

ــژوهش  ــری پ ــور   و راهب ــن دســت را در کش ــایی از ای   ه
 .)74و  65، 56، 54، 49، 21( بدست گیرد

  
  سپاسگزاری
دانشگاه  با تاییدات حوزه پژوهشی تنها این پژوهش

بـه انجـام    آن زینـه ه بخشی از پرداخت و با آزاد اسالمی
های فنی پژوهشـکده   پژوهندگان از کمک .رسیده است

دکتر سید جمال  چای ایران  و دانش دکتر منصور بیات،
ــزاوه  ــمی ه ــدیری   ،هاش ــیال م ــر ل ــی   ،دکت ــدس تق مهن

انـد و   منـد بـوده   شکرگزار و نـادر صـبوری املشـی بهـره    
 .نمایند سپاسگزاری می
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