
 

٦٨ 

Arak Medical University Journal (AMUJ)                                                                                      Original Article   
              2017; 19(116): 68-78 
 

Evaluation of Antimicrobial Activity of Bacillus Strains Isolated from 
Various Resources 

 
Mohsen Golnari Maranni1, Mohammad Rabbani Khourasgani2*, Mohammad Ali Asadollahi3, 

Rasoul Shafiei4 

 

1.Msc, Department of Biotechnology, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, 
Isfahan, Iran 
2.Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
3.Assistant Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, 
University of Isfahan, Isfahan, Iran 
4.Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
 
Received: 24 Sep 2016, Accepted: 2 Nov 2016 
 
Abstract 

Background: Prevalence extension of antibiotic resistant bacteria has raised concerns about 
control of infections especially nosocomial infections. Many attempts have been done to replace 
antibiotics or limit their use. The use of antimicrobial agents produced by bacteria as antibiotic 
replacement has been promising in recent years. The goal of this study was to isolate Bacillus strains 
and evaluate their antimicrobial activity against some standard pathogens and clinical antibiotic 
resistant strains. 

Materials and Methods: In the present study, Bacillus strains were isolated from various 
resources and identified by 16S rDNA PCR method. Then, the phylogenetic tree of the isolates was 
constructed and antimicrobial activity of the isolates was investigated against some standard pathogens 
and clinical antibiotic resistant strains using spotting and well diffusion methods. 

Results: Eight Bacillus strains were isolated from 15 different samples. Based on the 
molecular identification, the isolates were identified as B.pumilus, B.coagulans, B.licheniformis, 
B.endophitycus and B.amiloliquefaciens. The results showed that isolates have antimicrobial activity 
against meticilin-resistant Staphylococcus aureus, vancomycin resistant enterococci, Klebsiella, 
Acinetobacter, Salmonella, Shigella, Listeria, Streptococcus and Escherichia coli. 

Conclusion: In this study, isolated Bacillus strains produced antimicrobial agents against 
pathogens and antibiotic resistant strains and inhibited their growth. 

Keywords: Antimicrobial activity, Bacillus, Meticilin-resistant Staphylococcus aureus, 
Vancomycin resistant enterococci 
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  چکیده
ه ها ب ي کنترل عفونت هایی در زمینه بیوتیک باعث ایجاد نگرانی م به آنتیهاي مقاو گسترش شیوع باکتري و هدف: زمینه

ها  ها یا جایگزینی آن بیوتیک هاي زیادي براي محدود کردن مصرف آنتی هاي بیمارستانی شده است. تالش ویژه عفونت
ها در  بیوتیک ن آنتیها به عنوان جایگزی میکروبی تولید شده توسط باکتري صورت گرفته است. استفاده از مواد ضد

 باسیلوس برهاي  سویهمیکروبی  جداسازي و بررسی فعالیت ضد ،هاي اخیر نوید بخش بوده است. هدف از این مطالعه سال
  باشد. بیوتیک بالینی می زا و مقاوم به آنتی هاي بیماري ضد تعدادي از باکتري

 16S rDNA PCRتلف جداسازي و به روش هاي باسیلوس از منابع مخ سویه ،در این مطالعه ها: مواد و روش
هاي  ها در مقابل تعدادي از سویه آنها رسم شد و فعالیت ضدمیکروبی  سویهشناسایی شدند. سپس درخت فیلوژنتیک 

  گذاري و چاهک گذاري بررسی شد. زا و مقاوم به آنتی بیوتیک بالینی به دو روش لکه بیماري
- ها مربوط به گونه سویهي مختلف جداسازي شد. براساس شناسایی مولکولی،  نمونه 15ي باسیلوس از  سویه 8 ها: یافته

فورمیس، باسیلوس اندوفیتیکوس و باسیلوس  هاي باسیلوس پومیلوس، باسیلوس کواگوالنس، باسیلوس الیکنی
م به ها بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس مقاو سویهفاسینس بودند. نتایج حاکی از فعالیت ضدمیکروبی  آمیلولیکوئی

سیلین، انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین، کبسیال، اسینتوباکتر، سالمونال، شیگال، لیستریا، استرپتوکوکوس و  متی
  کالي بود.  اشریشیا
زا و  هاي بیماري باکتريي ضد میکروبی بر علیه  با تولید مادههاي باسیلوس جدا شده  سویهدر این مطالعه،  گیري: نتیجه

  .ها شدند ، باعث ممانعت از رشد آنبیوتیک نتیمقاوم به آ
سیلین، انتروکوکوس فکالیس  فعالیت ضدمیکروبی، باسیلوس، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی کلیدي: واژگان

  مقاوم به ونکومایسین
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  مقدمه
هاي  ها در سال بیوتیکی باکتري ظهور مقاومت آنتی

 اخیر، مطالعات دانشمندان را به سمت یافتن عوامل ضد

. گرچه اغلب )1(میکروبی جدید و قوي سوق داده است
هاي مرتبط با  هاي بیمارستانی و عفونت ها در محیط مقاومت

ي مقاومت  هآن مشاهده شده است، اما شواهد دربار
زاي حاصل از مواد غذایی در  بیوتیکی عوامل بیماري آنتی

ها در غذاي  بیوتیک حال افزایش است. استفاده از آنتی
اخیرا نیز ). 2(حیوانات از دالیل وقوع این نوع مقاومت است

هاي باکتریایی به دلیل افزایش مقاومت  برخی عفونت
ها  ن باکتريبیوتیکی، شیوع مجدد پیدا کرده است. ای آنتی

ها زنده بمانند و حتی تکثیر  توانند در حضور آنتی بیوتیک می
زاي مقاوم به  هاي بیماري شوند. بروز و شیوع باکتري

مقاوم به  استافیلوکوکوس اورئوس بیوتیک مانند آنتی
 Meticilin-resistant staphylococcusسیلین( متی

aureus  یاMRSA مقاوم به  انتروکوکوس فکالیس) و
 Vancomycin-resistantونکومایسین (

enterococci  یاVREي  )، مشکالت جدي در زمینه
. در نتیجه )3(سالمت عمومی جهانی ایجاد کرده است

یابی به مواد ضدمیکروبی جدید که داراي  ضرورت دست
هاي فارماکوکینتیک مناسب و پروفایل ایمنی باشد و  ویژگی

قاوم فعالیت داشته باشد، زاي م بتواند در مقابل عوامل بیماري
. به طور مشابه، مواد )4(شود روز به روز بیشتر می

ضدمیکروبی طبیعی نیز براي کابردهاي غذایی نیز مورد نیاز 
ها با تولید ترکیباتی مثل اسیدهاي  . بعضی از باکتري)5(است

آلی، اتانول، پراکسید هیدرژن و ترکیبات پروتئینی شبیه 
، اثر ضدمیکروبی خود را (Bacteriocin)باکتریوسین
هاي باسیلوس نیز قارند  گونهکنند. برخی از  اعمال می

در فازهاي  هاي ثانویه عنوان متابولیت  ها را به بیوتیک آنتی
مختلف رشد لگاریتمی، تأخیري یا فاز سکون اولیه، 

ها  . استفاده از باکتریوسین)6(درکشت غیرمداوم تولید کنند
. )7(بخش بوده است رسوم امیدهاي م بیوتیک به جاي آنتی

هاي باکتریایی جنس باسیلوس ممکن  عالوه بر این جدایه
است در آینده کاندیداي مناسبی براي کاربرد به عنوان منبع 

هاي پپتیدي باشد. در همین راستا  بیوتیک جایگزین آنتی
هاي باسیلوس داراي  هدف از این مطالعه جداسازي سویه

ها به روش مولکولی  تدا جدایهفعالیت ضدمیکروبی بود. اب
ها رسم شد. در  شناسایی شده و درخت فیلوژنتیک براي آن

ها در مقابل تعدادي از  نهایت فعالیت ضدمیکروبی جدایه
بیوتیک مانند  زا و مقاوم به آنتی هاي بیماري باکتري

MRSA  وVRE.بررسی شد ،  
  

  ها مواد و روش
  ها جمع آوري نمونه

چون لبنیات بومی، خاك و گیري از منابعی  نمونه
هاي  ي دام و طیور، مناطق مختلف استان فضوالت تازه

برداري در ظروف   اصفهان و اردبیل انجام شد. نمونه
گیري استریل و با سواپ و اسپاتل استریل انجام شد و  نمونه

فناوري   ترین زمان ممکن به آزمایشگاه زیست در کم
  دانشگاه اصفهان منتقل شد.

  هاي باسیلوس یهجداسازي سو
سازي  هاي رویشی و فعال براي حذف باکتري

صورت  اسپورها، از روش تیمار حرارتی استفاده شد. بدین
لیتر از  هاي خشک و یک میلی که یک گرم از نمونه

درصد استریل  2سیترات  لیتر سدیم میلی 10هاي مایع به  نمونه
ساعت هم  4به مدت  rpm 150اضافه و در شیکر با دور 

درجه  80دقیقه در دماي  15ه شد. سپس به مدت زد
لیتر از  میلی 1گراد در بن ماري قرار داده شد.  سانتی
 MRS (deلیتر از محیط میلی 10هاي تیمار شده به  نمونه

Man, Rogosa and Sharpe)  مایع تلقیح شد. پس از
درجه  37گذاري در دماي  خانه ساعت از گرم 24گذشت 

هاي رشد کرده بر  و لیتر از هر نمونهمیکر 100گراد،  سانتی
آگار پخش شده  MRSهاي حاوي محیط کشت  روي پلیت

هاي ظاهر  گذاري شدند.کلنی خانه و در شرایط مشابه گرم
صورت چهار قسمتی بر روي محیط   شده، سه مرتبه به

نوترینت آگار کشت مجدد داده شده و خالص شدند. 
آمیزي گرم، آزمون ها با استفاده از رنگ  غربالگري جدایه

  .)9، 8(آمیزي اسپور انجام شد کاتاالز و رنگ



 و همکاران محسن گلناري مرنی                                                                                 …هاي باسیلوس جدا شده  ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی سویه

 ٧١                                                                                                 1395، بهمن 11زدهم، شماره مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال نو

  ها و رسم درخت فیلوژنتیک شناسایی جدایه
ها از روش مولکولی  به منظور شناسایی جدایه

PCR 16S rDNA  استفاده شد. بدین منظور ابتدا ژنوم
با  16S rDNA PCRها استخراج شده و واکنش  جدایه

 27Fآغازگرهاي عمومی

(AGAGTTTGATCCTGGCTCAC) 1492وR 

(CGGTTACCTTGTTACGACTT)  انجام
آورده شده  1در جدول  PCRگرفت. شرایط واکنش 

ي باند واضح بر روي ژل آگارز و عدم  است. پس از مشاهده
ها،  وجود باند غیراختصاصی و اسمیر براي هر یک از جدایه

وران آ فن یابی به شرکت ژن  براي توالی PCRمحصول 
هاي حاصل از آغازگرهاي رفت و  ل شد. توالیتهران ارسا

 CLC Mainبرگشت، پس از دریافت به وسیله نرم افزار 

Workbench  ویرایش و به هم متصل شدند. سپس براي
المللی  تشخیص جنس و گونه باکتري به سایت مرکز بین

یابی  مراجعه و نتایج توالی (NCBI)اطالعات بیوتکنولوژي
Blast ها و نرم افزار  تفاده از توالی جدایهچنین با اس شد. هم

MEGA 6.06هاي  ، درخت فیلوژنتیک براي جدایه
  .)10(شناسایی شده رسم شد

  
 R1492و  F27با آغازگرهاي  PCRشرایط دمایی انجام واکنش  .1جدول 

   16S rDNA  هدف ژن
  قهیدق 10، گراد درجه سانتی 94  هیذوب اول يدما

    قهیدق 1، گراد درجه سانتی 95  ذوبدماي 
  

  ثانیه 45، گراد درجه سانتی 58  دماي اتصال آغازگر  چرخه 30 
  قهیدق 1، گراد درجه سانتی 72  گسترش يدما

    قهیدق 10، گراد درجه سانتی 72  ییگسترش نها يدما
 

  بررسی فعالیت ضدمیکروبی
ها با دو روش  فعالیت ضدمیکروبی جدایه

هاي  اهک گذاري بر ضد تعدادي از باکتريگذاري و چ لکه
هاي بالینی بیمارستان  بیوتیک جدا شده از نمونه مقاوم به آنتی

ي استاندارد  چنین چندین سویه الزهرا(س) اصفهان و هم
هاي جدا شده از  )، بررسی شد. باکتري3 زا(جدول بیماري

اشریشیا ، MRSA ،VREهاي بالینی شامل  نمونه
و  انتروکوکوس فاسیوم،  پنومونیهکلبسیال، )ESBL(کالي

هاي استاندارد شامل  و سویه اسینتوباکتر بومانی
 شیگالسونئی، ATCC25923اورئوس  استافیلوکوکوس
ATCC9290 ،لیستریا مونوسیتوژنز ATCC7624 ،
 موریوم سالمونال تیفی، ATCC25922 اشریشیا کالي
PTCC1609  استرپتوکوکوس پایوژنز وPTCC1762 

هاي  ها در مجاورت باکتري دا قدرت رقابتی جدایهبودند. ابت
 ها براي تولید ترکیبات ضد زا و سپس توانایی جدایه بیماري

  میکروبی بررسی شد.

  گذاري روش لکه
 2ها به مقدار  ساعته جدایه 24در این روش از کشت مایع 

 (MHA)هینتون آگار-میکرولیتر بر روي محیط مولر
گذاري  هاي لکه محلگذاري شد. پس از خشک شدن  لکه

زا واستاندارد در محیط  هاي بیماري شده، از کشت باکتري
soft agar MHA )7/0  درصد آگار) به مقدارcfu/ml 

گذاري شده  هاي لکه سوسپانسیون تهیه و بر روي پلیت 106
درجه  37گذاري در دماي  خانه ریخته شد. پس از گرم

 48و  24اي ه ي عدم رشد در ساعت گراد، ظهور هاله سانتی
  .)12، 11(بررسی شد

  روش چاهک گذاري
زا و  هاي بیماري براي انجام این روش ابتدا باکتري

صورت جداگانه به ترتیب  هاي باسیلوسی به  چنین جدایه هم
مایع کشت داده شدند. پس از TSB و  BHIدر محیط 

از  cfu/ml 106گذاري، مقدار  خانه یک شب گرم
و بر سطح پلیت حاوي محیط  زا تهیه هاي بیماري باکتري
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MHA  کشت داده شد. با انتهاي پیپت پاستور استریل با
متر از لبه پلیت چند چاهک ایجاد گردید  ي چند سانتی فاصله

لیتر از  میلی 2متر از هم فاصله داشتند.  سانتی 4-3که حدود 
هاي استریل انتقال یافته و  ها به میکروتیوب کشت مایع جدایه

درجه  4در دماي  rpm13000قه در دور دقی 10به مدت 
گراد سانتریفوژ شد. سپس محلول فاز رویی با فیلتر  سانتی

ها از محلول،  میکرونی براي جدا شدن سلول 22/0غشایی 
میکرولیتر از این محلول داخل  60صاف شد و به میزان 

گراد  درجه سانتی 37ها ریخته شد و سپس در دماي  چاهک
ي  انه گذاري شدند. میزان قطر هالهخ ساعت گرم 24به مدت 

گیري  متر اندازه ها بر حسب میلی عدم رشد اطراف چاهک
  .)13، 8(شد

 

  ها یافته
  ها شناسایی جدایه جداسازي و

 8نمونه مختلف لبنی، خاك و فضوالت دام و طیور  15از 
هاي جدا شده مربوط به  سویه جداسازي شد. باکتري

هاي لبنی که شامل  نمونههاي فضوالت و خاك بودند.  نمونه
ي آب ماست بودند،  نمونه 1ي پنیر و  نمونه 3ي شیر،  نمونه 3

ها  گري جدایه ي باکتري اسپورزا نداشتند. نتایج غربال سویه
هاي گرم مثبت، تولید  ها، باکتري نشان داد که همه جدایه

 باشند. نتایج کننده آنزیم کاتاالز و داراي اسپور می
ها  جدایه ژنوم از آمده به دست  PCR محصول یابی توالی
بازي بود.  جفت1500 توالی در حدود یک ي دهنده  نشان

 در موجود هاي توالی با آمده  دست  به توالی ردیفی  هم
 انجام BLAST ابزار از استفاده با NCBI هاي داده پایگاه

 درصدي 99 تشابه ي دهنده  نشان ردیفی  هم گرفت. نتایج
هاي باسیلوس بود.  باکتري  16S rDNAنژ توالی به  توالی

هاي جداسازي شده، پس از  سویه 16S rDNAتوالی ژنی 
ثبت شد. جزئیات  NCBIشناسایی در بانک ژنی سایت 

ها در سایت  هاي جداسازي شده و کد دسترسی سویه باکتري
NCBI  آورده شده است.  2در جدول  

  
 هاي باسیلوس جدا شده هاي سویه ویژگی .2جدول 

کد دسترسی در  باکتري جدا شده  گیري محل نمونه  منبع نمونه نام نمونه  ردیف
NCBI 

1 Ma1b  فورمیس باسیلوس الیکنی اردبیل فضوالت مرغ  KX270723 

6 KHK باسیلوس کواگوالنس  اصفهان  خاك کشاورزي KX261624  
10 Ge1 باسیلوس پومیلوس  اصفهان  فضوالت گاوي  KX270719  
11 SHE باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس  اصفهان  فضوالت شتر  KX270728  
12 GB اندوفیتیکوس باسیلوس   اصفهان  فضوالت گوسفند  KX261623  
13 G1 باسیلوس پومیلوس اصفهان فضوالت گوسفند  KX270718  
14  Ga1a باسیلوس پومیلوس  اردبیل  فضوالت گاو  KX261622 
15 GUA فورمیس اسیلوس الیکنیب  اردبیل  فضوالت گوساله  KX270722  

  

ي  سویه 3ي باسیلوس شامل  جدایه 8طبق آزمون شناسایی، 
 1، فورمیس باسیلوس الیکنیي  سویه 2، باسیلوس پومیلوس

باسیلوس ي  سویه 1، باسیلوس کواگوالنسي  سویه
 فاسینس باسیلوس آمیلو لیکوئیي  سویه 1و  اندوفیتیکوس

 بود.
  

  رسم درخت فیلوژنتیک
ها، درخت فیلوژنتیک  یابی و شناسایی جدایه د از توالیبع

 16Sردیفی توالی ژن   ). هم1ها رسم شد(شکل  سویه

rDNA هاي جنس  ها به همراه تعدادي از گونه نمونه
 MEGA 6.06در برنامه  MUSCLEباسیلوس به روش 

ها با روش  انجام گرفت و سپس ارتباط تبارشناسی سویه
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چنین درخت تبارشناختی  هم الحاق همسایگی مشخص شد.
به  انتروباکتر زیانگ فانجسیسي  رسم شده، توسط گونه

دار گردید.  ، ریشه(out group)عنوان گروه خارجی
تکرار در باالي  1000ارزش بوت استرپ با بیان درصد از 

درصد  50هاي باالي  شده است و شاخه ها نشان داده شاخه
هاي  شاخه 1ل ارزش قابل استناد محسوب شد که طبق شک

  درصد است. 50ها باالي  ي جدایه ایجاد شده براي همه

 

  هاي باسیلوس جدا شده درخت فیلوژنتیک سویه .1شکل 
 هاي جدا شده در این مطالعه هستند. اند، مربوط به باسیلوس هایی که در کادر قرار گرفته سویه

  
 ها هنتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدای

  گذاري روش لکه
ها بر ضد تعدادي از  فعالیت ضدمیکروبی سویه

بیوتیک که در بیمارستان  هاي مقاوم به آنتی باکتري
هاي بالینی جداشده بودند و  الزهرا(س) اصفهان از نمونه

زا، به روش  چنین چندین سویه استاندارد بیماري هم
گذاري بررسی شد. در صورت وجود هاله عدم رشد  لکه

ها، براي بررسی تولید  متر اطراف کلنی جدایه میلی 2از  بیش
این روش در واقع یک  ترکیبات ضدمیکروبی بررسی شد.

ها به منظور بررسی بیشتر  گري اولیه براي انتخاب سویه غربال
ي عدم رشد  در روش چاهک گذاري بود. در این روش هاله

 زا و استاندارد در مقابل هاي بیماري تعدادي از نمونه
هاي  ها نسبت نمونه ها مشاهده شد یعنی باسیلوس باسیلوس

ي  زا قدرت رشد رقابتی نشان دادند. بنابراین همه بیماري
ها براي بررسی فعالیت ضدمیکروبی در روش چاهک  جدایه

  گذاري، انتخاب شدند.  
  

  روش چاهک گذاري
ها با بررسی  تولید ترکیبات ضدمیکروبی جدایه

)، که 2 ها مشخص شد (شکل هکهاله عدم رشد اطراف چا
  آورده شده است.  3نتایج آن در جدول 
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  استافیلوکوکوس اورئوسها در مقابل  گذاري شده براي تعدادي از سویه اي از پلیت چاهک نمونه .2شکل 

  
استافیلوکوکوس رشد  فورمیس نیباسیلوس الیکو به مقدار کمی  باسیلوس پومیلوسشود  همان طور که در شکل مشاهده می

  اند. را مهار کرده اورئوس
 

 گذاري متر در روش چاهک ها برحسب میلی اندازه قطر هاله عدم رشد اطراف چاهک .3جدول 
  زا باکتري بیماري

  
  
  

  ي باسیلوس جدایه
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B.pumilus esf G1  -  -  -  12  -  20  -  15  -  11  -  - 
B.endophyticus 

2DT 
-  -  -  -  -  15 -  9  12  17  -  14  

B.licheniformis ard 
MA1B  

-  -  -  -  -  -  -  9  -  14  -  -  

B.coagulans 
NBRC-12583  

17  -  16  -  -  -  -  16  -  -  -  -  

B.pumilus NBRC-
12092  

-  -  12  -  -  -  -  18  -  17  14  9  

B.amiloliquefaciens 
esf SHE 

-  23  15  15  13  -  -  -  8  -  -  -  

B.pumilus esf 
GE1D 

10  11  11  15  -  12  -  11  16  -  12  10  

B.licheniformis ard 
GUA1 

17  -  13  -  -  -  -  16  -  22  9  -  
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میکروبی مربوط به  ترین طیف فعالیت ضد بیش
ترین فعالیت  و کمesf-GE1 ي  لوس پومیلوس سویهباسی

 ard-MA1Bي  فورمیس سویه مربوط به باسیلوس الیکنی
زاي بررسی  نمونه باکتري بیماري 12بود. به طوري که از بین 

 9رشد  esf-GE1Dي  شده، باسیلوس پومیلوس سویه
ها  ي عدم رشد در برابر آن باکتري را محدود کرده و هاله

-ardي  فورمیس سویه سیلوس الیکنینشان داد و با

MA1B  نمونه فعالیت ضدمیکروبی داشت.  2فقط در برابر
متر مربوط  میلی 23ي عدم رشد با قطر  ترین میزان هاله بیش

در  esf-SHEي  فاسینس سویه  به باسیلوس آمیلولیکوئی
ترین میزان هاله نیز مربوط به همین  و کم MRSAبرابر 

ها در مقابل  مونوسیتوژنز بود. اکثر سویهسویه در برابر لیستریا 
باکتري گرم منفی شیگال سونئی فعالیت ضدمیکروبی نشان 

ي  سویه 8دادند به طوري که نتایج نشان داد که از بین 
سویه در مقابل ین باکتري فعالیت ضد  7جداسازي شده، 

فاسینس  ي باسیلوس آمیلولیکوئی میکروبی دارد. فقط سویه
esf-SHE ر اسنتوباکتر بومانی فعالیت ضدمیکروبی در براب
هاي گرم  ها در مقابل سایر باکتري چنین جدایه داشته و هم

منفی از جمله اشریشیا کالي، کلبسیال پنومونیه و سالمونال 
کدام از  موریوم فعالیت ضدمیکروبی داشتند. هیچ تایفی
  ، فعالیت ضدمیکروبی نشان ندادند.ESBLها در مقابل  سویه

  
  بحث

هاي باکتریایی مقاوم به  هاي اخیر عفونت سال در
بیوتیک مانند استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به  آنتی
سیلین و انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین  متی

گسترش یافته و روز به روز رو به افزایش است. یکی از 
ها استفاده از  راهکارهاي دانشمندان براي غلبه به این بیماري

  .)7(باشد ها می میکروبی جدید مانند باکتریوسینمواد ضد
هاي باسیلوس  در این مطالعه نیز فعالیت ضدمیکروبی جدایه

هاي معرف گرم مثبت و منفی و  در مقابل تعدادي از باکتري
هاي بیمارستانی مقاوم به  چنین تعدادي از نمونه هم

هاي  ي جدایه بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. همه آنتی
هاي باسیلوس  در این مطالعه متعلق به گونه باسیلوس

 کواگوالنس، باسیلوس اندوفیتیکوس، باسیلوس الیکنی
-فورمیس، باسیلوس پومیلوس و باسیلوس آمیلولیکوئی

فاسینس بودند. به منظور بررسی و شناسایی موقعیت 
هاي  ي فیلوژنتیکی جدایه ها، رابطه فیلوژنتیک جدایه

هاي  هاي جنس باسیلوس و طبقه باسیلوسی با تعدادي از گونه
صورت  16S rDNAمرتبط با آن بر اساس تحلیل توالی 

گرفت. الگوي شاخه بندي بر اساس روش الحاق همسایگی 
تکرار بوت استرپ، درصد به  1000صورت گرفت. اگر از 

ها  درصد باشد، اعداد باالي شاخه 50دست آمده باالي 
ي  در زمینه )14(ي اولگ و همکاران ارزش دارد. مطالعه

هاي داخلی  جداسازي باسیلوس اندوفیتیکوس از بافت
در  )15(چنین مطالعات نیازي و همکاران گیاهان پنبه و هم

ي جداسازي و شناسایی باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس  زمینه
  زیر سویه پالنتاروم نیز بر همین اساس بود.

در این مطالعه باکتري باسیلوس اندوفیتیکوس 
بار از فضوالت گوسفندي اصفهان جداسازي  براي اولین

از بافت داخلی  2002شد. این باکتري، اولین بار در سال 
تاجی و  . سپس نگین)14(گیاهان پنبه جداسازي شد

هیدروکسی  به منظور تولید زیستی پلی )16(همکاران
آلکانوئات باکتري باسیلوس اندوفیتیکوس را از تاالب شور 

ان، جداسازي کردند. اخیرا نیز این مهارلو واقع در جنوب ایر
ي گیاهان بادمجان در ایران جداسازي شده  باکتري از ریشه

  .)17(است
ي باسیلوس پومیلوس  سویه 3در این مطالعه 

هاي  ها مربوط به نمونه ي جدایه جداسازي شد که همه
فضوالت دام و طیور بودند که گزارشی مبنی بر جداسازي 

چنین  و طیور پیدا نشد. هم این باکتري از فضوالت دام
فاسینس نیز از فضوالت شتر  ي باسیلوس آمیلولیکوئی سویه

جدا شد که در این مورد نیز گزارشی از جداسازي این 
ها  این این سویه ي ذکر شده یافت نشد. بنابر باکتري از نمونه

  هاي ذکر شده جداسازي شدند. نیز براي اولین بار از نمونه
-esfي باسیلوس پومیلوس  هدر این میان دو سوی

GE1D فاسینس  و باسیلوس آمیلولیکوئیesf-SHE  در
، esf-G1ي باسیلوس پومیلوس  و سه سویه MRSAمقابل 
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 و باسیلوس آمیلولیکوئی esf-GE1Dباسیلوس پومیلوس 
فعالیت ضدمیکروبی  VREدر مقابل  esf-SHEفاسینس 

ا اهمیت تواند ب نشان دادند که این نتایج از نظر بالینی می
ها در مقابل شیگال سونئی فعالیت  چنین اکثر سویه باشد. هم

هاي جداسازي  ضد میکروبی داشتند. با توجه به نتایج، سویه
هاي گرم مثبت و هم گرم  شده توانستند هم در برابر باکتري

  منفی فعالیت ضدمیکروبی نشان دادند.
نشان داد که  )3(چنگ مطالعات آئونپاد و بانگ

باکتریوسینی  WAPB4ي  سیلوس پومیلوس سویهباکتري با
کند. این باکتري عالوه بر  تولید می 4سین  به اسم پومیلی

سیلین و  مهار رشد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی
انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین، توانست رشد 
لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، 

باسیلوس مگاتریوم و باسیلوس انتروکوکوس فاسیوم، 
فورمیس را مهار کند ولی رشد هیچ کدام از  الیکنی
کریشنا و  هاي گرم منفی را مهار نکرد. رام باکتري

گذاري براي بررسی فعالیت  نیز از روش چاهک )8(همکاران
 RK-02ي باسیلوس کواگوالنس  ضدمیکروبی جدایه

ي  جدایه استفاده کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که
زاي  هاي بیماري باسیلوس کواگوالنس بر ضد انواع باکتري

ي  گرم مثبت ومنفی فعالیت ضدمیکروبی دارد. در مطالعه
 حاضر نیز روش به کار برده شده براي بررسی فعالیت ضد

چنین باسیلوس  گذاري بود. هم میکروبی، همان روش چاهک
میکروبی کواگوالنس جدا شده در این مطالعه نیز فعالیت ضد

زاي گرم مثبت و منفی  هاي بیماري برضد تعدادي از باکتري
) 8(نشان داد که با نتایج مطالعات رام کریشنا و همکاران

  مطابقت داشت.
، اثر ضدمیکروبی )18(فخري و همکاران

گذاري در مقابل  هاي باسیلوس را با روش لکه جدایه
 هاي گرم مثبت باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس باکتري

هاي گرم منفی  اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز و باکتري
هاي  سالمونال انتریکا و شیگال سونئی بررسی کردند. سویه

ي  سویه 2ي باسیلوس پومیلوس و  سویه 4جدا شده شامل 
هاي باسیلوس پومیلوس  فورمیسبود. جدایه باسیلوس الیکنی

هاي گرم مثبت و منفی فعالیت ضدمیکروبی  بر ضد باکتري
فورمیس فقط بر  هاي باسیلوس الیکنی نشان دادند و جدایه

هاي گرم مثبت فعالیت ضدمیکروبی نشان دادند.  ضد باکتري
هاي باسیلوس پومیلوس و  ي حاضر جدایه ولی در مطالعه

هاي گرم مثبت و  فورمیس هم برضد باکتري باسیلوس الیکنی
 هاي گرم منفی، فعالیت ضدمیکروبی نشان هم بر ضد باکتري

  داد. 
هاي  فعالیت ضدمیکروبی سویه )13(ییلماز و همکاران

باسیلوس جداشده از خاك را به روش چاهک گذاري بر 
اورئوس  زاي استافیلوکوکوس  هاي بیماري روي میکروب

ATCC 25923 باسیلوس مگاتریوم ،RSKK 578 ،
و  RSKK 240، پاستورال فلورسنس F2سرئوس  باسیلوس 

سی کردند. نتایج نشان داد که میکروکوکوس فالووس، برر
سرئوس و باسیلوس برویس جدا شده در  هاي باسیلوس  سویه

ها فعالیت ضدمیکروبی  این مطالعه نسبت به سایر جدایه
فعالیت  )19(تري نشان دادند. یورداسی و همکاران بیش

هاي باسیلوس کالوسی بر  زایی سویه ضدمیکروبی و ایمنی
جمله استافیلوکوکوس از  زا هاي بیماري روي باکتري

 موریوم، اورئوس، اشریشیا کالي، سالمونال تیفی

الکتوکوکوس الکتیس و کلستریدیوم دیفسیلیه را با دو 
ها  گذاري و چاهک گذاري آزمایش کردند. سویه روش لکه

موریوم و اشریشیا  اثر ضدمیکروبی بر ضد سالمونال تیفی
یکروبی ي حاضر فعالیت ضدم کالي نداشتند ولی در مطالعه
  زا مشاهده شد.  بر ضد این دو باکتري بیماري

هاي باسیلوسی را از  ، سویه)20(سئو و همکاران
ي سویا جدا کرده و شناسایی کردند. سپس اثر  خمیر دانه

ي باسیلوس سوبتیلیس جدا شده را بر  ضدمیکروبی سه سویه
زاي غذایی از جمله اشریشیا کالي،  هاي بیماري ضد باکتري
هاي سالمونال و شیگال،  آئروژینوزا، انواع سویه سودوموناس

سرئوس و استافیلوکوکوس  لیستریا مونوسیتوزنز، باسیلوس 
اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس، بررسی کردند. هر  

ي باسیلوس بررسی شده در این مطالعه، فعالیت  سه سویه
زاي  هاي بیماري اي در برابر میکروب ضدمیکروبی گسترده
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ي حاضر نیز با  ت و منفی نشان داد که نتایج مطالعهگرم مثب
 خوانی داشت. این نتایج هم

  
  گیري نتیجه

هاي باسیلوس در این مطالعه فعالیت  جدایه
زا و  هاي بیماري ضدمیکروبی قابل توجهی در برابر میکروب

چنین سه جدایه، رشد  استاندارد نشان دادند. هم
انتروکوکوس ین و سیل مقاوم به متی استافیلوکوس اورئوس

توان از  مقاوم به ونکومایسین را مهار کردند که می فکالیس
ها در مهار و کنترل این دو باکتري مقاوم به  این جدایه

سازي و استفاده  این خالص بیوتیک، استفاده کرد. بنابر آنتی
تواند  ها، می از مواد ضدمیکروبی تولید شده توسط باسیلوس

هاي مرسوم  بیوتیک زینی با آنتیکاندید مناسبی براي جایگ
 باشد.

  
  تشکر و قدردانی

هاي مادي و  نویسندگان این مقاله از حمایت
معنوي شرکت دانش بنیان احیاگران قلب صنعت آسیا و 

هاي جناب آقایان دکتر مجید مرادمند و  زحمات و همکاري
  دکتر داریوش شکري کمال تشکر را دارند.
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