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 Background and Aim: The widespread use of antibiotics has been led to 

increased emergence of antibiotic resistant bacteria and high mortality and 

morbidity rates due to infectious diseases. Pseudomonas aeruginosa is one 

of the most important causes of nosocomial infections, which shows high 

resistance to a wide range of antibiotics. So, finding new and effective 

antimicrobial compounds in order to overcome antibiotic resistant infectious 

diseases is so critical. Screening of native actinobacteria can be an effective 

strategy to find novel antimicrobial compounds. The aim of current study was 

isolation, screening and identification of rare actinobacteria to find the strains 

which produce antimicrobial compounds against P. aeruginosa. 

Material and Methods: Thirty samples of water and sediments were collected 

from Persian Gulf and Oman Sea and used for isolation of actinobacterial 

strains. After isolation of actinobacteria, their metabolites were extracted and 

their anti-P. aeruginosa activities were investigated. Minimum inhibitory 

concentration (MIC) of the most efficient extract was determined using broth 

microdilution method. Finally, the most efficient strain was identified. 

Ethical Considerations: In this study, all principles of biosafety and bioethics 

have been considered. 

Findngs: Fifty actinobacteria were isolated from water and sediments. Five 

isolates had considerable antimicrobial activity. MIC value of the most efficient 

extract against P. aeruginosa was 100 µg/ml. Molecular analysis of 16SrRNA 

showed that the most effective fermentation broth extract belongs to 

Micromonospora and has 99.8% similarity to M. chalcea. 

Conclusion: The current study revealed that the water of southern Iran and 

their sediments are promising sources of potent rare Actinobacteria in the 

production of antimicrobial compounds against P. aeruginosa.  
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 پژوهشی مقاله
 

 عمان یایفارس و در جیخل یهااز آب ابیکم ینوباکترهایاکت ییو شناسا یجداساز
 

  1، ستاره حقیقت*3، 2، جواد حامدی1یبهنوش سادات خلیل

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ییواحد علوم دارو ن،ینو هاییورآدانشکده علوم و فن ،یولوژیکروبیگروه م.1

 .رانیگاه تهران، تهران، اعلوم، دانش سیموجودات زنده، پرد ییو قطب تبارزا یشناس ستیدانشکده ز ،یکروبیم یورآفن ستیز گروه .2

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یبوکریم یهاوردهآها و فریورآفن یمرکز پژوهش. 3
  

 چکیده  اطالعات مقاله

 22/02/97 تاریخ دریافت:

 02/08/97 تاریخ پذیرش:

 15/11/97 :انتشارتاریخ 

 به مقاوم هایباکتری افزایش به منجر هااستفاده گسترده از آنتی بیوتیك :زمینه و هدف 

 .شده است یعفون هاییماریدر اثر ب ریوممرگ یو نرخ باال كیوتیبآنتی

Pseudomonas aeruginosa نی است مارستایب هایکننده عفونتجادیعوامل ا نیتراز مهم یکی

 یبوکریمضد باتیترک دیمنبع جد افتنی نیمقاوم است. بنابرا هاكیوتیب یاز آنت یعیوس فیبه ط که

 هاینوباکتریاکت یگراست. غربال یاتیح کامالً كیوتیب یمقاوم به آنت یعفون هاییماریغلبه بر ب یبرا

است. هدف پژوهش حاضر  دیجد یبوکریضدم باتیترک افتنیموثر به منظور  یراهکار یبوم

 هایهیسو افتنیبه منظور  رانیا ینادر و بوم هاینوباکتریاکت ییو شناسا یغربالگر ،یجداساز

 .است P. aeruginosa هیعل یبوکریضدم باتیمولد ترک نوباکتریکتا

 یجداساز یو برا آوریجمع عمانیایو در فارسجخلی از رسوب و آب نمونه 30 :هاو روش مواد

شدند و پس از استخراج  صیتخل نوباکتریاکت هایهیمناسب کشت شد. جدا طیدر مح نوباکترهایاکت

 دشد. حداقل غلظت مهارکننده رش یبررس  P. aeruginosaهیعل بر هاآن تیفعال ها،تیمتابول

(MIC )شد ییبرتر شناسا هیسو تیو در نها نییبراث تع لوشنیکرودایعصاره برتر با روش م. 

 شده است. تیرعا یستیو اخالق ز یستیز یمنیاصول ا یتمام ،در مطالعه حاضرمالحظات اخالقی: 

 هیجدا 5نشان داد که  جیشدند. نتا یجداساز یمورد بررساز رسوبات  نوباکتریاکت 50 :هاافتهی

 هیعصاره برتر عل MIC. هستند یتوجهقابل یبوکریضدم تیفعال یدارا

P. aeruginosa ،100 ژن  یمولکول زیبود. آنال ترلییلیدر م کروگرمیمSrRNA16  نشان داد که

شباهت  درصد 8/99و بوده  Micromonospora متعلق به جنس صارهع نیموثرتر یدارا هیجدا

 .دارد  M. chalceaبه

منابع  هاآنو رسوبات موجود در  رانیجنوب ا یهاپژوهش نشان داد که آب نیا :یرگیجهینت

 P. aeruginosa هیعل یبوکریم باتیترک دینادر توانمند در تول ینوباکترهایاز اکت یبخشدینو

 باشند. یم

 واژگان کلیدی

  نوباکترهایاکت

 یکیوتیب یمقاومت آنت
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 . مقدمه1

از رشد اثرات دوگانه ای داشته و از یك سو ها آنتی بیوتیك

کشند و از میرا  هاآنممانعت کرده و یا  های حساسباکتری

جدید  جهش یافته هایو بقای گونهنتخاب سوی دیگر سبب ا

استفاده ا، هدر طول سال شوند.مقاومتی می هایمدارای مکانیس

های مقاوم ها منجر به افزایش باکتریبیوتیكگسترده از آنتی 

کـه اثـرات منفـی بـر درمـان است ها شـده به آنتی بیوتیك

 (.1) های باکتریایی داردعفونت

به تـدریج در بسـیاری  ی بالینیاهمقاومـت چند دارویی سویه

سازمان جهانی  2017. در سال از کشـورها در حال افزایش است

بی مقاوم به آنتی وزده خانواده میکراسامی دوا ،بهداشت

ایجاد  هایرایج را اعالم کرد که درمان موثر عفونت هایبیوتیك

جدید ممکن  هایتنها با کشف آنتی بیوتیك هاآنشده توسط 

 خواهد بود. در این فهرست 

Pseudomonas aeruginosa  رتبه دوم را پس از

Acinetobacter baumannii (2) کسب کرده است . 

Pseudomonas و ستاهـا های بـزرگ بـاکترییکی از جنس 

. جـنس آن شـناخته شـده است. از صـدها گونـه

Pseudomonas aeruginosa یزایماریب یباکتر 

های مجاری سبب عفونتکه است  یمارستانیطلب بفرصت

های التهاب و آماس پوست، عفونت ادراری، سیستم تنفسی،

های استخوان و مفاصل، عفونتهای نرم، باکتریمی، بافت

گوناگون به ویژه  منتشرهای ای و عفونتهای معده و رودهعفونت

بیماران دچار سرطان و ایدز  و های شدیددر بیماران با سوختگی

 این . در(3)شود یم سرکوب شده است، هاآنکه سیستم ایمنی 

یك عفونت چشمی خطرناک بوده نیز کراتیت سودوموناسی بین 

منجر به ناتوانی شدید در دید و  در صورت عدم درمان سریع و

 (.4) شودمیزخم قرنیه 

های ضد بیوتیكآنتی نابجایرویه یا استفاده بی

Pseudomonas تازوباکتام، -مانند سفتازیدیم، پیپراسیلین

ایمی پنم، مروپنم، آمیکاسین و سیپروفلوکساسین منجر به 

مقاومت (. 5ت )رویی شده اسهای با مقاومت چند داایجاد سویه

به عوامل مختلفی مانند  Pseudomonasنتی بیوتیکی آ

 ،AmpC بتاالکتاماز حضور خارجی، ینفوذپذیری غشا

های افالکس بتاالکتاماز کروموزومی و فعالیت ناشی از سیستم

به این ترتیب تالش برای  .(6) چند دارویی وابسته است

ك جدید و موثر برای درمان گری، کشف و ارایه آنتی بیوتیغربال

 ناشی از این باکتری در حال انجام است. هایبیماری

ترین منبع برای تولید ها طی سالیان متمادی مهماکتینومیست

روه بزرگی از گ ها. این باکتریاندها بودهآنتی بیوتیك

های مختلف در محیط ستردهگبه صورت و ها هستند اریوتکپرو

های دریایی چنین اکوسیستمی و هماز جمله خاک، مواد آل

کنند. این گروه وجود دارند که به صورت ساپروفیت زندگی می

فعال  های گرم مثبت به خاطر توانایی در تولید مواداز باکتری

 اند.به صورت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته زیستی متنوع

مختلفی ی های ثانویهها توانایی سنتز متابولیتاکتینومیست

ها، کشانند ترکیبات ضدباکتریایی، ترکیبات ضدقارچی، علفم

هایی مانند کیتیناز، سلوالز، گلوکوناز و ها و آنزیمکشآفت

 (.7) باشندناز را دارا میزایال

 بی که تاکنون شناخته شده است وهای میکراز میان متابولیت

 هاهزار ترکیب( از راسته اکتینومایستال 10درصد )حدود  85

ها سهم استرپتومایسس ،ازی گردیده است. از این میانجداس

درصد بوده  25نادر  هایدرصد و سهم بقیه اکتینومایست 75

های مهم جدا شده از از جمله آنتی بیوتیك(. 8) است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاسترپتومایسس

 ازاسترپتومیسین و اسپکتینومایسین 

Streptomyces griseus راسایکلین از، تت 

Streptomyces auerofaciensکلروتتراسیکلین و ، 

 Kitasatospora auereofaciensهای اریترومایسین از گونه

نیستاتین و و نیز  Saccharopolyspora erythraeaو 

و Streptomyces noursei از  B آمفوتریسین

Streptomyces nodosus ( 9جدا شده است.) 

های جدید مشتق شده از اکتینومیستدر میان انواع تولیدات 

ترکیبات فعال زیستی ضدسرطان و ضدباکتری بیشتر  ،دریایی

، Butastyn  ،Gutinjimycinبوده است. برای مثال

Himalomycin  وLajolamucin  ترکیبات تولید شده توسط
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و دریایی با فعالیت ضدباکتری  Streptomyces هایگونه

Kaprolacton ،Chinikomycin  و Salinosporamide از

های جمله ترکیبات ضدسرطان تولید شده توسط اکتینومیست

 (.10) دریایی است

درصد از مجموع کلنی  17ها تقریبا باکتراکتینوبه طور کلی 

را به  هاآنتوان دهند و میهای دریایی را تشکیل میباکتری

بسیاری از  دریایی جداسازی نمود. راحتی از رسوبات

قی حاوی یهای عمهای جداسازی شده از اقیانوسباکتراکتینو

های سنتز پلی کتاید سنتاز غیر ریبوزومی هستند. حضور مسیر

 (.11باشد )میها نشانه ای از تولید متابولیت ثانویه این آنزیم

 با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی

 Pseudomonas aeruginosa و به جهت توانمندی

یی، این پژوهش با هدف جداسازی و اکتینوباکترهای دریا

کمیاب جدا شده از خلیج فارس و دریای  شناسایی اکتینوباکتر

 انجام گرفت. هاآنبی وعمان و و ارزیابی فعالیت ضدمیکر

 

 هامواد و روش. 2

پژوهش حاضر، مطالعه ای کاربردی با هدف یافتن و شناسایی 

ه بی علیواکتینوباکترهای بومی مولد ترکیبات ضدمیکر

Pseudomonas aeruginosa  دریای و فارس خلیج هایآباز 

جمع آوری شده متغیر مستقل  هایبوده است. نمونه آب عمان

 هاآنبی وو اکتینوباکتر جدا و غربال شده و فعالیت ضد میکر

 هایمتغیر وابسته هستند. به منظور شناسایی جدایه

از  هاآنبی وضدمیکر هایاکتینوباکتریایی و بررسی فعالیت

شود، میکمی و کیفی که در ادامه به آن پرداخته  هایآزمون

 استفاده شده است. 

 بردارینمونه

متری از دریای  10ز عمق حدود ا رسوب و آب نمونه 30تعداد 

آوری شد و در ظــروف اســتریل و جمع عمان و خلیج فارس

تا  24) ترین زمانکوتاه گراد دردرجه سانتی 4دمای حدود  در

جهت هـا به آزمایشـگاه منتقـل شـد. سـپس نمونـه ساعت( 48

بـه مدت ها حذف اشکال رویشی اکتینوباکترها و سایر باکتری

 (.12) گراد قرار داده شـددرجه سانتی 55یك ساعت در دمای 

 ها باکترجداسازی اکتینو

از تیمارهای مختلف  ی نادرهاباکتربرای جداسازی اکتینو

نمونه رسوبات با روش رقیق سازی متوالی رقیق استفاده شد. 

میکرولیتر از  100ها، باکتربـرای جداسازی اکتینو شدند.

 2ISP در محیط کشت اختصاصی 10-2و  10-1 هـایرقـت

(International Streptomyces Project )10) مالت 

، ( )مرک، آلمان(گرم 4) ، عصاره مخمر()ایبرسکو، ایران(گرم

( )مرک، گرم 2) ، کلسیم کربنات)مرک، آلمان( (گرم 4) گلوگز

دوبار  یك لیتر آب در، ( )مرک، آلمان(گرم 15) ، آگارآلمان(

 14ها به مدت کشت داده شدند. پلیت pH 2±2/7 ( درتقطیر

گراد در انکوباتور گرماگذاری درجه سانتی 28روز در دمای 

خشك  ظاهری پودری وهایی با دارای کلنیها باکترکتینوا شدند.

در سطح آگـار مذکور  هایهستند و به این ترتیب کلنی

اسـاس مشخصـات  بـرشناسایی اولیه  جداسـازی شـدند.

مشخصـات  مورفولـوژی کلنـی، اندازه کلنی، تولید اسپور و نیز

میکروسـکوپی مسـیلیوم هـوایی، وضـعیت اسـپور و شـکل 

ص شـده های خـالجدایهسپس انشـعابات اسـپور انجـام شـد. 

( 2ISP( + 20ل )مجللی، ایران( )%)گلیسرو در محیط نگهداری

های درجه سلسیوس در کلکسیون میکروارگانیسم -70در دمای 

 University of Tehran Microorganism)دانشگاه تهران 

Collection-UTMC)  نگهداری شدند.برای مراحل بعدی 

 باکتری اسپور تولید کشت محیط سازی آماده

 کشت دادهآگار  2ISPبر روی محیط  هاسازی، جدایهعالبرای ف

 گرادیدرجه سانت 28روز در دمای  10تا  7و به مدت 

 شدند. گرماگذاری

 ها در محیط پیش کشتباکترکشت اکتینو

مایع  ISP2 محیط ز ا تریلیلیم 8برای تهیه محیط پیش کشت 

ر هایی به قطدیسكو  ه شدریخت تریلیلیم 100 هایدر فالسك

های دارای کشت جدایه متر از محیط کشت جامدسانتی 1

در  گردید و به محیط پیش کشت تهیه شده تلقیح موردنظر

دور  220انکوباتور با  در شیکرگراد درجه سانتی 28±2 دمای

 گرماگذاری شد. ساعت  48به مدت در دقیقه 
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 اکتینوباکتر هایاستخراج عصاره مایع تخمیر جدایه

لیتر میلی 20به  کشت از محیط پیشولیتر میکر 100 میزان

 اضافه تریلیلیم 100 در فالسك (مایعISP2 محیط تخمیر )

دور در  200و  گرادیدرجه سانت 28 ها در دمایشد. فالسك

شدند. پس از اتمام  گرماگذاریدر شیکر  روز 7به مدت  قهیدق

مورد بررسی با  هایدوره گرماگذاری زیست توده جدایه

دقیقه جداسازی  10به مدت  قهیدور در دق 4000در  سانتریفوژ

 شد و سوپرناتانت به دست آمد. 

 ها جدایه میکروبیبررسی فعالیت ضد

 مایع تخمیر استخراج شده ازعصاره  میکروبیضد فعالیت

، با استـفاده انتشار در آگارها، به روش جدایه

دریافت  Pseudomonas  aeruginosa  (UTMC 1404)از

مورد بررسی قرار بی دانشگاه تهران وکسیون میکرازکلشده 

 زا 5/1×710 با غلظتسوسپانسیون  گرفت.

Pseudomonas aeroginosa از  چمنی تهیه شد. کشت

در  .مولر هینتون آگار تهیه شددر پلیت  سوسپانسیون مذکور

مورد  هایاز مایع رویی کشت جدایه میکرولیتر 100ادامه مقدار 

 محیط کشتدر متر میلی 6ارای قطر ی دهایبه چاهك بررسی

درجه  37ها در دمای . پلیتمولر هینتون آگار ریخته شد

 آزمایش هاتمامی ند. گرفتقرار ساعت  24به مدت گراد سانتی

 .شدندسه مرتبه تکرار 

 MIC)تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد )

Pseudomonas aeruginosa  توسط عصاره مایع تخمیر

 سویه برتر

MIC روش براث با استفاده از  صاره مایع تخمیر سویه برترع

خانه  96از پلیت  به این منظور ارزیابی شد. میکرودایلوشن

از عصاره مورد بررسی  استریل استفاده شد و با ایجاد رقت متوالی

 100خانه تهیه شد ) 96پلیت  هایسریال رقت در چاهك

از محیط  میکرولیتر 100 میکرولیتر در هر چاهك(. در ادامه

از سوسپانسیون میکروبی با  میکرولیتر 10و مولر هینتون براث 

یك چاهك  اضافه گشت. در هر چاهك ml/CFU  610غلظت

بدون عصاره و یك چاهك بدون باکتری به عنوان کنترل مثبت 

پلیت موردنظر به مدت  سپسو منفی رشد در نظر گرفته شد. 

در . ی شدگرماگذار سلسیوسدرجه  37دمای  ساعت در 24

ها در پس از سپری شدن زمان گرماگذاری جذب چاهك نهایت

نانومتر خوانده  610در طول موج  تیکروپلیخوانش مدستگاه 

شد. چاهك دارای کمترین غلظت از عصاره مورد بررسی که 

رشد رشد را مهار کرده بود به عنوان حداقل غلظت مهارکننده 

 ( در نظر گرفته شد.MICباکتری )

 باکتر برتراکتینو یشناسای

 از جمله های مختلفروشبا های جداشده باکترشناسایی اکتینو

شناسایی مورفولوژی )رنگ آمیزی گرم(، تاکسونومی شیمیایی 

)تعیین نوع ایزومر دی آمینوپایمیلیك اسید( و آنالیز مولکولی 

 د. نجام ش( ا16S rRNA)تعیین ترادف ژن 

 سیدتعیین نوع ایزومر دی آمینوپایمیلیک ا

جهت تعیین نوع ایزومر مزو و ال آمینواسید دی پایمیلیك اسید 

 هایجدایه تودهزی(  DAP-Diaminopimelic acid)تست 

 وسیلههب ISP2در محیط  مورد بررسی کشت داده شده

درجه  30در دمای  دست آمدههتوده بزی جدا شد.سانتریفوژ 

خشك  تودهزیاز  گرممیلی 20 در ادامه گراد خشك شد.سانتی

ا بدار ریخته شد و های درپیچو در لوله شد با هاون کوبیدهشده 

درجه  100در دمای ( آلمان-مرک) موالر 6هیدروکلریك اسید 

در آب  هیدرولیز شده هایپس نمونهسشد.  تجزیه سلسیوس

استفاده  بادست آمده همیکرولیتر از محلول ب 1. سپس حل شد

قرار داده شد.  1من شماره روی کاغذ وات بر لوله مویین از

 هیدروکلریك اسید-به کمك سیستم حالل آب مقطر جداسازی

با  آلمان(-)مرک متانول-آلمان(-)مرک پیریدین( آلمان-مرک)

پس از گذشت تقریبا . انجام شد( 80:26:4:10نسبت حجمی )

کاغذ با محلول  ساعت کاغذ از تانك برداشته و خشك شد. 5

در استون اسپری و در  آلمان( )مرک، نین هیدرین درصد1/0

ها ظاهر تا لکه آون قرار داده شدگراد در درجه سانتی 100دمای 

 انتخاب گردید. های مزو سویهبرای انجام سایر مراحل  .شوند

 16S rRNAشناسایی مولکولی و تعیین ترادف ژن 

آن استخراج شد.   DNAموردنظر برای شناسایی مولکولی سویه

 تریلیلیم 100در فالسك  مورد بررسی هسوی ،به این منظور

 BHI(Brain Heart Infusion) محیط لیتر میلی 10حاوی 
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 72الی  48به مدت تلقیح و pH  7 ± 2/0با )مرک، آلمان( 

 قهیدور در دق 200و  گرادیدرجه سانت 28در دمای ساعت 

پس از حصول اطمینان از رشد کافی گردید.  گرماگذاری

 توده آماده شدزی، اشتن هر گونه آلودگیمیسلیوم باکتری و ند

با استفاده از کیت استخراج DNA مراحل بعدی استخراج  .(13)

DNA مطابق با دستورالعمل سازنده( ، ایران)شرکت پویاژن آزما 

توسط دستگاه  هانمونهاستخراج شده  DNA کمیت انجام شد.

 280/260ODبا نسبت جذبی  )C Thermo) 2000نانودراپ

)سیناژن،  درصد 8/0الکتروفورز با ژل آگارز  سپس .دتعیین ش

در دستگاه ژل داک، باندها  و دقیقه انجام شد 30به مدت ایران( 

 Polymerase)ای پلیمرازانجام واکنش زنجیره. برای ه شددید

Chain Reaction-PCR)   در این پژوهش از دو پرایمر عمومی

برای تکثیر ژن  )ژن فناوران، ایران( R1541 و F9 هایبا نام

SrRNA16  .این پرایمرها به منظور تکثیر ژن از استفاده شد

SrRNA16  شدنوکلئوتید استفاده  1500با طول (Kumar, 

2004Tamura et al. )دراین شده استفاده پرایمرهای . توالی 

 :است زیر ترتیب به هاآن اتصال دمای و پژوهش

9F: 5’- AAG AGT TTG ATC ATG GCT CAG -3’ 

(Tm:60) 

1541R: 5’- AGG AGG TGA TCC ACC CGC A -

3’ (Tm:60) 

و  الکتروفورزدست آمده پس از هب  PCRمحصول در نهایت

یافتن تعیین توالی رای ب صددر 8/0ژل آگارز  مشاهده بر روی

 .کره جنوبی ارسال شد  Macrogen، به شرکتژن موردنظر

 

 مالحظات اخالقی. 3

 یستیو اخالق ز یستیز یمنیاصول ا یتمام ،در مطالعه حاضر

 شده است. تیرعا

 

 هایافته. 4

دست  بهجدایه با مورفولوژی متفاوت  50در این پژوهش تعداد 

 و بنابراین بهبودند  DAPآزمون  که دارای ایزومر مزو درآمد 

ر روی کاغذهای ب .نددر نظر گرفته شد نادر باکترعنوان اکتینو

-Thin Layer Chromatographyکروماتوگرافی الیه نازک )

TLC)های موجود )به جز دی آمینوپایمیلیك ، اسید آمینه

 دیده (ارغوانی) اسید( در محلول هیدرولیزشده به رنگ بنفش

این در اند. حرکت کرده DAPهای وتر از لکهجل که شوندمی

های با رنگ سبز مایل )لکه DAPهای مولکولحالی است که 

اند. ایزومر پایینی داشته fR ،به خاکستری( به دلیل قطبیت زیاد

)شکل  داشته است mesoکمتری نسبت به ایزومر  L fRفرم 

1). 

 
پايمیلیک اسید در بین براي آنالیز نوع ايزومر دي آمینو TLCپلیت  .1شکل 

هاي موجود )به جز دي اسید آمینه: بنفش )ارغوانی( هايباکتر. لکهاکتینو هايجدايه
 L fRايزومر  .DAPهاي زيتونی: مولکول سبز هاي، لکهآمینوپايمیلیک اسید(

 داشته است. mesoکمتري نسبت به ايزومر 
 

 هاجدایه میکروبیارزیابی فعالیت ضد

های جداشده علیه باکتراکتینو بیومیکردارزیابی فعالیت ض

Pseudomonas  aeruginosa  انتشار در آگار نشان به روش

بی وسویه دارای خاصیت ضدمیکر 6 ،سویه انتخابی 50از  داد که

قطر هاله با  21ه در این میان جدای(. 2، شکل 1بودند )جدول 

بیشترین فعالیت را داشته است. این جدایه در  یمترمیلی 23

 UTMCشماره های دانشگاه تهران با لکسیون میکروارگانیسمک

 .ذخیره شده است 1357
 

به همراه قطر هاله  هانوباکتریاکت یبوکریضدم تیمربوط به فعال جينتا .1جدول 

 عدم رشد

 لیتر(قطر هاله )میلی نام سويه

 لیترمیلی 16 11

 تریلیلیم 15 16

 تریلیلیم 23 21

 تریلیلیم 17 15

 تریلیلیم 19 19

 تریلیلیم 17 48
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Pseudomonas هاي موثر براکتینوباکتر یکروبیفعالیت ضدم .2شکل 

aeruginosa محیط  يروNA. 
 

 های دارای فعالیت زیستیمورفولوژی اکتینوباکتر

های دارای فعالیت اکتینوباکتر یکروسکوپیمورفولوژی م 3شکل 

 دهد.یگرم نشان م یزیآمرا با استفاده از رنگ یبوکریضدم
 

 
هاي اکتینوباکتر داراي فعالیت زيستی، مورفولوژي میکروسکوپی سويه .3شکل 

 .1000×بزرگنمايی 

حداقل غلظت مهارکننده رشد عصاره مایع تخمیر سویه 

 برتر

نتایج آزمون براث میکرودایلوشن نشان داد که عصاره سویه برتر 

لیتر رشد میکروگرم در میلی 100تواند در غلظت می

Pseudomonas aeruginosa  .را مهار نماید 

 ویژگی های سویه منتخب

ای قهوه و برآمدهدارای کلنی خیلی ریز،  UTMC 1357 جدایه

-های میلهدر مشاهدات میکروسکوپی به صورت باکتری بود که

نتایج  .مثبت دیده شده استو گرممشکی اسپور  دارایای بلند، 

در دیواره  DAPدهد ایزومر ان مینش 21جدایه DAP آنالیز 

استخراج  DNAغلظت  بوده است. meso سلولی این جدایه

 لیترمیلینانوگرم در 5/1شده با استفاده از کیت مذکور معادل 

 باکتراین اکتینو  16S rRNA ژن تعیین توالینتیجه  بود.

دهد ، نشان میEZtaxon ها در سامانهمنتخب و بررسی توالی

 8/99بوده و   Micromonosporaق به جنسکه سویه متعل

 د.دارشباهت   Micromonospora chalceaبه درصد

 

  بحث. 5

Pseudomonas aeruginosa های باکتری ترینیکی از مقاوم

به طلب به انواع آنتی بیوتیك است و به طور شاخص فرصت

 (.14دهد )میت نشان ها مقاومفلوروکینولون

 بیان کردند 2009همکاران در سال  و لیستر

Pseudomonas aeruginosa توسعه  به سرعت در حال

آنتی بیوتیك از جمله آنتی گروه مقاومت خود به چندین 

، آمینوگلیکوزیدها، ها الکتامبتا دوست، مانندهای آببیوتیك

 خسروی(. 15) استها ها و برخی از فلوروکینولونتتراسایکلین

 هایکه سویهنشان دادند  1386 و همکاران در سال

Pseudomonas aeruginosa  جدا شده از بیماران سوختگی

 71)به سفتازیدیم  مقاومت باالیی در بیمارستان طالقانی اهواز

 (درصد 67) و سیپروفلوکساسین (درصد 14) ایمی پنم ،(درصد

 های(. بنابراین با توجه به ضرورت باالی درمان عفونت16دارند )

 مطالعه حاضر با هدف Pseudomonas aeruginosaمرتبط با 

 Pseudomonasلیه سویه عبی وکشف ماده ضدمیکر

aeruginosa  محسنی و  ،مشابه پژوهشیدر  .انجام شد

تولیدکننده  هایبه بررسی اکتینومیست 1393در سال  همکاران

گونه از رسوبات  44آنتی بیوتیك در دریای خرز پرداختند که 

آن از لحاظ  هایسویه نترینویدبخشدریای خرز جدا شد که 

 Staphylococcusدر برابر  MN38 بی شاملوفعالیت ضدمیکر

aureus   ،Bacillus subtilis  وE.coli ،N39  در برابر

E.coli، Bacillus subtilis  وKlebsiella nvmvnya و 

شود. می Pseudomonas aeruginosaعلیه  N3 فعالیت
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اکتینومیسست  نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داد که

آنتی  سرشار از اکتینوباکترهای مولدرسوبات دریایی منابع 

مطالعه ، در مطالعات پیشینر مقایسه با (. د17) بیوتیك هستند

سویه برتر   Micromonospora sp. UTMC 1357 حاضر

 دارای فعالیتجداسازی شده از رسوبات خلیج فارس 

 علیه باکتری گرم منفی  ایمالحظهقابل

Pseudomonas aeruginosa .ای در سال در مطالعه بود

، Phocoenamicins B، سه ترکیب 2018

Phocoenamicins C  وspirotetronate 

phocoenamicin  از کشتsp. Micromonospora 

جداسازی شدند. عصاره استونی از یك کشت این سویه که از 

 جدا شده بود، فعالیت علیه Canaryرسوبات دریایی در جزایر 

Staphylococcus aureus به متی سیلین،  مقاوم

Mycobacterium tuberculosis H37Ra  و

Mycobacterium bovis  نشان داد. تخلیص عصاره مذکور  را

منجر به جداسازی و شناسایی ترکیبات جدید 

Phocoenamicins B  وPhocoenamicins C  که متعلق

شد. فعالیت از پلی کتیدها است،  spirotetronateبه کالس 

مذکور  هایبی ترکیبات خالص شده علیه پاتوژنوضدمیکر

برای  لیترمیکروگرم بر میلی 64تا  MIC ،4دهنده نشان

Staphylococcus aureus 32تا  16و  مقاوم به متی سیلین 

 Mycobacteriumبرای  لیترمیلیمیکروگرم بر 

tuberculosis H37Ra  با هیچ فعالیت قابل توجهی علیه

Mycobacterium bovis  .دهنده توانایی این مطالعه نشانبود

جدا  Micromonosporaمتعلق به جنس  هایباالیی باکتری

بی وت ضدمیکردریایی در تولید ترکیبا هایشده از اکوسیستم

 (.18است )

مختلف  هایگونه این ترکیبات آنتی بیوتیکی موثر را نیز

Micromonospora  به ویژه گونهchalcea 

Micromonospora سویه  ،در نتیجه د.نکنتولید میchalcea 

Micromonospora تواند به عنوان سویه دارای توانمندی می

مطالعات  .دشو ضدمیکروبی معرفی هایتولید انواع متابولیت

متنوعی از  هایقبلی جداسازی و شناسایی آنتی بیوتیك

آنتی بیوتیکی مختلف از جمله پپتیدها،  هایخانواده

ها، ها، الکتونها، پلی انلیپوپپتیدها، آنتراسایکلین

آمینوگلیکوزیدها، ماکرولیدها، الیگوساکاریدها، ماکرولیدها را از 

گزارش  Micromonosporaمتعلق به جنس  هایباکتری

 (.20،19اند )کرده

 90ای، طی مطالعه 2010عبدالمحسن و همکاران در سال

اسفنج دریایی که از ساحل گونه مختلف از  11اکتینومیست از 

راس محمد )مصر( و از رووینی )کرواسی( جمع آوری شده بود 

ها علیه بی این جدایهوهای ضدمیکرجدا کردند. فعالیت

Enterococcus faecalis ،S. aureus ،E. coli ،P. 

aeruginosa ،Candida albicans  انگل لیشمانیا

(Trypanosoma bruceiمورد بررسی قرار گرف ) ت. از این

توجهی بی قابلوجدایه اکتینومیستی فعالیت ضدمیکر 10میان، 

زای مذکور نشان دادند. این نتایج تاییدکننده علیه عوامل بیماری

های دریایی تنوع و توانایی باالی اکتینومیست مرتبط با اسفنج

 .(21باشد )میبی ودر تولید عوامل ضدمیکر

یك سویه اکتینومیستی  بیست و 2012والی و همکاران در سال 

گری اولیه سواحل دریا در هند جدا کردند و غربال هایاز نمونه

ها بر دو باکتری گرم مثبت و هشت بی جدایهوفعالیت ضدمیکر

گری گرم منفی انجام شد. با توجه به نتایج غربال هایباکتری

برای مطالعات فراتر  C12و  C11اولیه دو جدایه نویدبخش 

مورد استخراج قرار  هاآنبی وترکیبات ضدمیکر انتخاب شدند و

گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که این دو سویه فعالیت 

گسترده ضدباکتریایی داشتند و در نهایت نتایج شناسایی 

مولکولی مشخص کرد که این دو جدایه متعلق به جنس 

Streptomyces (.22) هستند 

MIC ( کمتر از مقادیر لیتریمیلمیکروگرم در  100عصاره برتر )

MIC های برخی از مطالعات پیشین در ارتباط با جدایه

تواند بی بود که این امر میواکتینوباکتر دارای فعالیت ضدمیکر

بی و یا تفاوت وخاصیت ضدمیکر کم بودن فعالیت دارایبه علت 

روش استخراج ترکیبات زیست فعال در مطالعه حاضر و سایر 

 (.23مطالعات باشد )
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Micromonospora نادر  باکترمهم اکتینو هاییکی از جنس

متعلق به  هایباکتری گونه هست. 67. این جنس دارای است

ها نقش در تولید آنتی بیوتیك Micromonosporaجنس 

(. 0020Frydrych, Readshaw et al. -Houge) مهمی دارند

ها از جمله ترکیبات زیست فعال تولیدشده توسط این باکتری

 ماکرولیدها و maquarimisids، آمینو گلیکوزیدهاتوان به می

  (.24) اشاره نمود

Micromonospora ی یافت و خاک یآب هایاکوسیستم در

( 25، 24) کندآبی زندگی می هایولی عمدتا در محیط شودمی

جنس  متعلق به هایریباکتاگرچه بسیاری از 

Micromonospora متنوع مناطق مختلف  هایاز خاک

شن  (25) از گره ریشه هاآنبرخی از  (.26)جداسازی شده اند 

 اند.جداسازی شده (27یی )و اسفنج دریا( 26) و ماسه دریا

 

 گیرینتیجه. 6

دهد که اکتینوباکترهای نتایج این پژوهش نشان می ،طورکلیبه

 دبخشینوتوانند های جنوب ایران میود در آبکمیاب موج

بی بر علیه ومنبع طبیعی مناسبی برای یافتن ترکیبات ضدمیکر

 Pseudomonasاز جمله، مقاوم به آنتی بیوتیك  هایسویه

aeruginosa  باشند. نتایج این پژوهش دیدگاهی جدید در

گسترده اکتینوباکترهای دریایی در تولید  هایمورد توانایی

ها به منظور یافتن یبات زیست فعال از جمله آنتی بیوتیكترک

ها کاندیداهای دارویی جدید و امیدوارکننده برای درمان عفونت

به منظور مطالعات دقیق مکانیسم فعالیت ترکیب نماید. میارائه 

بی در عصاره خام سویه برتر، این ودارای خاصیت ضدمیکر

کروماتوگرافی جداسازی  هایترکیب بایستی با استفاده از ستون

رایج  هایسازی شود و در نهایت با استفاده از روشو خالص

د و در گردشناسایی  FT-IRو  LC-MASS ،NMRهمانند 

یوکاریوتی مورد  هاینهایت غیرسمی بودن آن برای سلول

 بررسی قرار گیرد. 

 

 . تقدیر و تشکر7

ن از نویسندگاگونه حامی مالی نداشته است. این مطالعه هیچ

ها فهمیه محمدنیا و لیال پرویزی، کارشناسان همکاری خانم

محترم شرکت توسعه فناوری زیستی توکا صمیمانه تشکر 

 کنند.می

 

 . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس 

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 منافعتضاد  .9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین

 منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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