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مقدمه
ها بخش قابل تـوجهی از جمعیـت   اکتینوباکتري

هــاي خــاك و نــواحی ســاحلی را تشــکیل بــاکتري
دهند. این شـاخه باکتریـایی بـه دلیـل داشـتن      می

توانایی نامحدود در تولیـد ترکیبـات ثانویـه بـراي     
). ایـن  1(صنعت داروسازي بسیار ارزشمند هستند

و ساختار ژیکیترکیبات ثانویه از نظر فعالیت بیولو
ها ). اکتینومیست2هستند (شیمیایی بسیار متنوع

یک منبع بزرگ از محصوالت طبیعی فعال زیستی 
مواد بـا فعالیـت زیسـتی    10،000از شیب.هستند

هاي زمینی و دریـایی جـدا   اکتینومیستتاکنون از
اســتفاده ). بســیاري از آنهــا مــورد3(شــده اســت

ها،آنتی بیوتیکضدتومور،پزشکی به عنوان عوامل
). 4-6یا داروهاي سرکوب کننده ایمنـی هسـتند (  

ــه: بلئومایســین،   ــن محصــوالت طبیعــی از جمل ای
-Cدوکسوروبیســین، راپامایســین، میترامایســین و

دهندکــه درمــان مهــم ضــد را تشــکیل مــی1027
درصـد 50تقریبـاً  .)8و7انـد ( سرطان را القا داده

ایسـس هسـتند   ها از جنس استرپتوماکتینوباکتري
هـاي مفیـد   درصد آنتـی بیوتیـک  75که در حدود 

).3(اند تجاري از این جنس مشتق شده
ها باتوجه به اینکه تولید از طریق میکروارگانیسم

به واسطه داشتن پتانسیل زیاد هم در مرحله بازده 
هـاي مولکـولی،   تولید و هم در مرحله تنـوع گونـه  
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رسوباتازشدهجداسسیاسترپتوماهايزولهیایکروبیضدمتیفعالوتنوعمطالعه
رانیالم،یدساحليجزرومدنیب

چکیده
د. ایـن ترکیبـات ثانویـه از نظـر فعالیـت      ها به دلیل توانایی تولید ترکیبات ثانویه براي صنعت داروسازي بسـیار ارزشـمند هسـتن   اکتینومیست:هدفوزمینه

هاي مختلف جنس استرپتومایسس از جملـه منـابع   آیند. گونهحساب میبهمنابع مواد ضدمیکروبیهستند و از جمله و ساختار شیمیایی بسیار متنوعبیولوژیکی
ها از رسوبات ساحل دیلم بـا اسـتفاده از آغازگرهـاي    اکتینومیستاز این تحقیق جداسازي و شناسایی هدفباشند.بلقوه تولید کننده ترکیبات ضدمیکروبی می

با فعالیت ضدمیکروبی با استفاده از روش تشکیل هاله مهاري رشد در پلیت است.جستجوي آنها براي تولید متابولیتهاي ثانویهو16S rDNAیونیورسال 
جدا شده براساس هاي مختلف ساحل جداسازي شد. شش ایزولهري شده از ایستگاهآوهاي رسوب جمعروش کار: در یک مطالعه تجربی، شش ایزوله از نمونه

به جنس استرپتومایسس بودند.متعلق16S rDNAمطالعات فیلوژنی با استفاده از ژن 
ـ  که ایزولهدادند: نتایج نشان هایافته د. نتـایج مطالعـات ضـدمیکروبی نشـان     هاي به دست آمده توانایی تولید ترکیبات ثانویه با پتانسیل ضـدمیکروبی را دارن

دهـد کـه   ضدباکتریایی نشـان مـی  هايسیراند. نتایج برهاي جدا شده نسبت به فعالیت ضدباکتریایی، فعالیت ضدقارچی بیشتري نشان دادهدهد که ایزولهمی
اند. بیشـترین فعالیـت مهـار رشـد را ایزولـه     مهاري نداشتهفعالیتهاي کلبسیالوگونههاي پروتوس ولگاریسهاي مورد مطالعه علیه باکتريهیچ یک از ایزوله

AHA5هـاي  هاي مورد مطالعـه علیـه تمـام قـارچ    هاي گرفته شده از ایزولهاست. در مجموع عصارهمتر بودهمیلی2/9به قطر تیفیسالمونالعلیه باکتري
21بـه قطـر   تریکوفیتون منتـاگروفیتس علیه قارچAHA1مربوط به عصاره ایزوله اند. بیشترین هاله مهاري تشکیل شده هبیماریزا فعالیت مهاري نشان داد

متر مشاهده شد.میلی
تواند منبعی بلقـوه از کشـف ترکیبـات    ها است که میدهد که رسوبات بین جزرومدي ساحل دیلم منبعی از اکتینوباکتري: نتایج تحقیق نشان میگیرينتیجه

ثانویه ضدمیکروبی عمل کند.

فعالیت ضدمیکروبی، رسوبات جزر ومدياکتینومیست، استرپتومایسس،:هادواژهکلی
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تی اسـت،  مقرون به صـرفهتر از سـایر منـابع زیسـ    
ــی داراي    ــاي میکروب ــالگري متابولیته ــروزه غرب ام
فعالیتهاي زیستی، توجه محققین زیادي را به خود 

و همکــاران در ســال Zhang.جلــب کــرده اســت
بــه بررســی ژن هــاي پلــی کتیــد ســنتاز و 2008

شـده از  فعالیت ضد میکروبی بـاکتري هـاي جـدا    
.)9(اسفنج هاي دریـاي چـین جنـوبی پرداختنـد    

gGontan و همکاران، شصت باکتري اکتینومیست
را از رسوبات دریایی جداسازي کردند و با اسـتفاده  

، ژن هــاي مــرتبط بــا بیوســنتز PCRاز غربــالگري 
.)10(متابولیت هـاي ثانویـه را شناسـایی کردنـد    

Engelhardt ،به جداسازي و شناسـایی  و همکاران
کالستر ژن بیوسنتزکننده آنتی بیوتیک تیوپپتیـد 

TP-1161  پرداختند. در این بررسی آنتی بیوتیـک
، ازتخمیر محـیط کشـت مـایع    TP-1161تیوپپتید 

Nocardiopsisیک اکتینومیست دریایی از جنس 

سنتز شد. در این گـزارش شناسـایی، جداسـازي و    
-TPتجزیه و تحلیل کالسـتر ژنـی بیوسـنتزکننده   

این گونـه صـورت گرفـت. بـا اسـتفاده از      از1161
پـیش نـویس، سـاختار تـوالی پپتیـدي      توالی ژنوم 

ـ TP-1161کالستر ژنـی   همـین  بینـی شـد.   شیپ
اکتینوباکتر را از رسوبات27گروه تحقیقاتی تعداد 

ــایی ــفنجدری ــاو اس ــازیکردند و ه ــایی جداس توان
باکتري ها را براي تولید متابولیت هاي ثانویه فعال 

با اسـتفاده  و همکارانMoran).11بررسی کردند (
براي اولین بـار جمعیـت   16S rRNAهاي از پروب

استرپتومایسس را به عنـوان بخشـی از اجتماعـات    
).12میکروبی دریایی گزارش کردند (

ــایی    ــازي و شناس ــق جداس ــن تحقی ــدف از ای ه
اکتینومیست هاي ناحیـه جـزر و مـدي از سـاحل     
دیلم و بررسی فعالیت ضدمیکروبی ایزوله هاي جدا 

ایزولـــه 6ایـــن تحقیـــق درباشـــد.شـــده مـــی
استرپتومایسس از رسوبات بین جزرو مدي سـاحل  

ــتفاده از    ــا اس ــازي و ب ــم جداس 16S rRNAدیل

شناسایی شدند. سپس فعالیت ضد باکتریایی و ضد 
هاي ثانویه القا شده توسط کشـت  قارچی متابولیت

ایزوله هاي جـدا شـده در محـیط القـایی ارزیـابی      
شدند.

کارروش
بردارينمونه
نـواحی بـین   ازمرتبهچندینطی ريبردانمونه

از. رسـوبات  گرفـت صورتجزرومدي ساحل دیلم 
هـا نمونـه آوري شـدند.  جمـع يمتریسانت10عمق
قـرار دارزیـپ اسـتریل اتـیلن پلیهايکیسهدرون
-درجـه 4-10دمـاي کـه خشـک یخمجاور وداده

تاوبه آزمایشگاه منتقل میکندتامینراسانتیگراد
سـانتیگراد درجه4یخچالدرمایشآزانجامزمان

.شدندنگهداري
اولیهغربالگري

، ابتــداهــاي باکتریــایی بــراي جداســازي کلــونی
بـرداري نمونـه محـل دریـاي آبوسیلهه برسوب

منظـور، ایـن بـراي . مشدانجاسازيرقیقاستریل
50حجـم  بهاستریلدریايآببارسوبگرم10

بـر دقیقـه 60مـدت  بـه ه شده و رساندلیترمیلی
همگنسانتیگراددرجه28دمايدروشیکرروي
لولهنیزو10-7تامختلفیرقتهايآنازپس. شد

شــد. تهیــهمــذکورسوسپانســیونازرقــتبــدون
ــا اســتفاده از روش هــاي شناســایی بیوشــیمیایی ب

).13استاندارد صورت گرفت (
PCRژنومی و DNAاستخراج 

DNA ژنـــومی بـــا اســـتفاده از روشCheng و
بـا اسـتفاده   PCRواکنش استخراج شد وهمکاران

27F5´-AGAGTTTGAاز آغازگرهــــــــــــاي

TCCTGGCTCAG-3´5و´-GGTTACCTT

GTTACGACTT-3´1492R  مــــواد مــــورد ،
مطــابق مراحــل PCRاســتفاده و شــرایط واکــنش 

زیرانجام شد.
DNA آنــزیم نــانوگرم100الگــو ،Taq DNA

Polymerase5/2ــ ــد برمیکرولیتــ ــافر واحــ ر، بــ
PCRx105/2 ،میکرولیترMgcl250موالر، یلیم
dNTP10 میکرولیتر، آغازگرهـاي  5/0میلی موالر

27F 1492وR ــدام ــول شــرایط و 20هرک پیکوم
به ترتیـب: واسرشـت سـازي    PCRمراحل واکنش 

دقیقه، بـراي  2به مدت سانتیگراددرجه95اولیه 
به سـانتیگراد درجـه 95يسازسیکل واسرشت 35
درجـه 72ثانیـه، بسـط  30ثانیه، اتصال 30ت مد

72ثانیـه، بسـط نهـایی    45بـه مـدت   گرادسانتی
دقیقه صورت گرفت.5مدت بهگرادسانتیدرجه
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مولکولیهايدادهآنالیز
یـابی  تـوالی ازآمـده دسـت ه بهايکروماتوگرام

.شدندویرایشوبررسیافزارنرموسیلهبهابتدا
داده درآمــدهدســته بــهــاي نتــوالیآازپــس
برنامـه ازاسـتفاده بـا )NCBIهاي ژنتیکی (پایگاه
Blastهاي ثبت شده در پایگاه همردیـف و  با توالی

نـرم  رسـم درخـت فیلـوژنی از   برايشناسایی شد. 
استفاده گردید.MEGA6افزار

بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضد قارچی
باکتریـایی بـه روش   فعالیت ضـدباکتري عصـاره  

نتشار دیسک، با اسـتفاده از بـاکتري گـرم مثبـت    ا
هاي گرم منفی اشرشیا باسیلوس سرئوس و باکتري
و گونه سئوپروتهاي گونهکولی، گونه هاي سالمونال،

انجام گرفت. فعالیت ضد قارچی علیه هاي کلبسیال
ــارچ ــاریزایق ــاي بیم ــاگروفیتسه ، تریکوفیتون منت

نــــــایجر، آســــــپرژیلوس، ووسفالس یلوژسپرآ
ــپوروممیک ــومروسـ ــانز و جیپسـ ــدا البیکـ ، کاندیـ

هـاي مـورد   باکتریها و قارچانجام گرفت. پنسیلیوم
استفاده از کلکسیون باکتري دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان تهیه شده اند. جهت اینکار ابتدا بـاکتري در  

و Alijaniروش محیط القایی کشت شده و مطابق 
محیط کشت حاوي متابولیتهاي ترشـحی  همکاران

جهت بررسی فعالیت ضد باکتریایی و ضـد قـارچی   
هـاي آمـاري از   آنـالیز داده يبرا).14استفاده شد (

استفاده شد.SPSS v.16افزار نرم

هایافته
1شکل و همچنین در 1همانگونه که در جدول 

شــود در ایــن تحقیــق شــش ایزولــه مشــاهده مــی
مختلف با توجه به شکل کلونی، رنـگ میسـلیوم و   

کننـد، جداسـازي شـدند.    هایی که تولید میهرنگیز
هـاي چتـري شـکل تولیــد    هـا کلــونی اکثـر ایزولـه  

هاي هـوایی و زمینـی   کنند. غالباً رنگ میسلیوممی
هـایی کـه توسـط    کنند و رنگیزهمتفاوتی ایجاد می

شود معموالً به رنـگ سـفید،   ها تولید میاین ایزوله
باشد.زرد و خاکستري می

هـاي  وشـیمیایی ایزولـه  هاي بینتایج تست
هاي دریایی جدا شدهاکتینومیست

دهد که همه نتایج حاصل از تست گرم نشان می
باشـد. نتـایج حاصـل از    هـا گـرم مثبـت مـی    ایزوله

دهـد کـه تمـام    آنالیزهاي بیوشیمیایی نشـان مـی  
، TSI ،VPهـاي  ها کاتاالز مثبت و براي تستایزوله

باشـند.  یالیزین دکربوکسیالز و اینـدول منفـی مـ   
AHA1تنهــا ایزولــه MRهمچنــین بــراي تســت 

هـاي  مثبت بوده و بـراي سـیمون سـیترات ایزولـه    
AHA5 وAHA7باشند. نتایج حاصل از مثبت می

دهـد کـه   تست اورنیتین دکربوکسیالز نشـان مـی  
مثبـــتAHA5وAHA1 ،AHA4هـــاي ایزولـــه

کـه شـامل   SIMباشند. نتایج حاصـل از تسـت   می
H2Sدهد کـه  ها می باشد نشان میلهو تحرك ایزو

باشـند  ها براي این آزمون منفـی مـی  تمامی ایزوله
).2(جدول 

شدهاستخراجDNAنتایج و کیفیت 
DNAها با استفاده از کیت اکتینومیستDNA

(PR881614)Cinna Pure  ــتخراج ــراي اس ــه ب ک
DNAهــاي گــرم مثبــت اســت اســتخراج بــاکتري

فاده از ژل آگارز به دست آمده با استDNAگردید. 
% ارزیابی شد. وجود بانـدهاي واضـح و شـفاف و    1

نداشتن اسمیر نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول 
DNA استخراجی براي استفاده در روندPCR بود
).2(شکل 

ــارز   مشـــاهدات حاصـــل از الکتروفـــورز ژل آگـ
مـراز، جایگـاه   اي پلـی محصـوالت واکـنش زنجیـره   

ل مورد نظر (محدوده ي تکثیر شده را در محقطعه

هاي جدا شدههاي ظاهري اکتینومیستویژگی-1جدول
مشخصات جدایه ها

ها زرد، میسلیوم زمینی خاکستري، میسلیوم هوایی سفید تولید رنگیزه هاي زرد، تک کلونی چتري شکل.ها سفید، پشت کلونیرنگ روي کلونی AHA1

هاي چتري شکل.ها زرد، میسلیوم زمینی خاکستري، میسلیوم هوایی خاکستري، تولید رنگیزه هاي زرد، تک کلونیها سفید، پشت کلونیروي کلونیرنگ  AHA3

رنگ.میسلیوم زمینی زرد رنگ، میسلیوم هوایی سفید، رنگ تک کلونی سفید و پشت کلونی زرد کم AHA4

هوایی خاکستري تا سبز رنگ، رنگ روي کلونی سبز مایل به زرد و داري اسپورهاي خاکستري رنگ.هايهاي زیاد، میسلیومداراي هیف AHA5

کنند و فاقد رنگیزه.صورت خاکستري پرنگ هستند. اسپور هوایی خاکستري رنگ تولید میهاي این سویه بهتک کلونی AHA6

شت کلونی آجريهاي هوایی خاکستري،پهاي سفید رنگ با میسلیومداراي کلونی AHA7
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bp1500( با استفاده از مارکر تائید کرد. نتایج در
نشان داده شده است.3شکل 

هاي مـورد  نتایج رسم درخت فیلوژنی گونه
هاي مشابهمطالعه و مقایسه با گونه

در بخشی از تحقیق حاضـر، روابـط فیلـوژنتیکی    
16Sبا اسـتفاده از ژن  هاي اکتینومیستبین گونه

rDNAورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج درخـت     م
نشـان (NJ)فیلوژنتیکی به روش پیوند همجواري 

، AHA1هـاي استرپتومایسـس   گونـه دهـد کـه  می
AHA3،AHA5    و % 99بــا بــوت اســترپ بــاالي
AHA4 ،AHA6،AHA7 50با بوت استرپ باالي %

ــه  ــین گون .Nocardiopsis spوAHA2و همچن

B2(KJ470122)در یک 99ي با بوت استرپ باال %
ــانگر رابطــه   ــرار گرفتنــد کــه بی کــالد (خوشــه) ق

).4(شکل ها با هم بودخویشاوندي نزدیک آن

آزمـــون ضــــد میکروبـــی عصــــاره   
هاي جدا شدهاکتینومیست

هـاي اکتینومیسـت   فعالیت ضد باکتریایی عصاره
ــاکتري بیمــاري  ــنج ب ــه پ زاي انسانیباســیلوس علی

پروتـوس  سرئوس، اشرشـیا کـولی، سـالمونالتیفی،    
گیـري قطـر   و گونه هاي کلبسیالبا اندازهولگاریس

هالــه حاصــل از عــدم رشــد بــاکتري بررســی شــد
.)2جدول (

تـرین  بر اساس نتـایج بـه دسـت آمـده حسـاس     
بـا قطـر   سالمونال،AHA1باکتري نسبت به عصاره 

ــه  ــیم61/8±5/0هال ــر یل ــه  مت ــالی ک ــود در ح ب
مت ، مقاوAHA1هاي دیگر نسبت به عصاره باکتري

هـا  بـر بـاکتري  AHA3فعالیت عصاره نشان دادند.
هـاي  نشان داد که عصاره مذکور تنهـا بـر بـاکتري   

ــر مهــاري   باســیلوس ســرئوس و ســالمونالتیفی اث
و 8/7±5/0هایی به ترتیب با قطـر  داشتند که هاله

متر اثر مهاري نشان داده است و بر میلی1/0±8/7
اساس نتـایج  برها بی تاثیر بوده است.سایر باکتري

تـرین بـاکتري نسـبت بـه     به دست آمـده حسـاس  
بـود در  9بـا قطـر هالـه    سـالمونال ،AHA4عصاره 

هـاي دیگـر نسـبت بـه عصـاره      حالی کـه بـاکتري  
AHA4.حاصـل نشـان   جینتـا ، مقاومت نشان دادند

هـا  بـه دیگـر عصـاره   نسبتAHA5داد که عصاره 

باشندمیAHA7و AHA1 ،AHA3 ،AHA4 ،AHA5 ،AHA6ه ترتیب، هاي جدا شده در این تحقیق باکتینومیست-1شکل
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داشته و بر روي سه فعالیت ضد باکتریایی بیشتري
باســیلوس ســـرئوس، ، اکتري اشرشــیا کــولی  بــ 

ــه   ــا قطــر هال ، 2/8±2/0ســالمونالتیفیبه ترتیــب ب
متـر اثـر مهـاري داشـته     میلی2/9±1و 5/0±7/8

وپروتوسولگاریسوگونه هاي کلبسیال نسبت به ایـن  
تـرین بـاکتري   عصاره مقاومت نشان دادند. حساس

بر اساس نتایج بـه دسـت   AHA6نسبت به عصاره 
متر بـود  میلی2/8±2/0ا قطر هاله بسرئوسآمده،

هاي دیگـر نسـبت بـه عصـاره     در حالی که باکتري
AHA6.کـه در  همانگونـه ، حساسیتی نشان ندادند
شـود عصـاره حاصـل از ایـن     مشاهده می2جدول 

زاي مـورد  هـاي بیمـاري  ایزوله، اثري روي بـاکتري 
استفاده نشان نداده است.

بـه  زا هـاي بیمـاري  آزمون ضد قارچی قارچ
روش چاهک

هـا  نتایج آزمایش ضد قارچی عصاره اکتینومیست
ــدول   ــچاهک در ج ــه روش ــت.  3ب ــده اس ــه ش ارائ

هـاي بـه   شود همه ایزولههمانگونه که مشاهده می
زاي مورد دست آمده حداقل علیه یک قارچ بیماري

اند.استفاده اثر مهاري نشان داده
بـر  AHA1عصاره براساس نتایج به دست آمده، 

هــاي مــورد آزمــایش بــه جــز قــارچ ی قــارچتمــام

هاهاي بیوشیمیایی اکتینومیستنتایج تست-2جدول
Test AHA1 AHA3 AHA4 AHA5 AHA6 AHA7

Catalase + + + + + +
MR + - - - - -

VP - - - - - -

TSI - - - - - -
Indol - - - - - -

Simmon citrate - - - + - +
Ornithine decarboxylase + - + + - -

Lysine decarboxylase - - - - - -
SIM H2S - - - - - -

motility - - - - - -
Gram + + + + + +

%1نومیست بر روي ژل آگارز استخراج شده از ایزوله هاي اکتیDNA- 2شکل

%.1هاي اکتینومیست بر روي ژل آگارز سویهPCRالکتروفورز محصول - 3شکل
هستندAHA7و PCRAHA1 ، ،AHA3 ،AHA4 ،AHA5 ،AHA6. و محصوالت bp100: مارکر Mستون 
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پنسیلیومفعالیت ضدقارچی نشان داده اسـت. ایـن   
،ووسفالس یلوژسپرآزاهاي بیمـاري عصاره بر قارچ

ــایجرآســپرژیلوس ،منتــاگروفیتستــونیکوفیتر،ن
به ترتیب با کاندیدا البیکانزوجیپسومکروسپورومیم

ــه  ــر هالـ ، 21±2/0، 13/10±3/0، 84/5±2/0قطـ
فعالیــت ضــد متــر میلــی07/9±03/0و 16/1/0±

ترین فعالیت ضد قارچی این قارچی نشان داد. بیش
بود.تریکوفیتون منتاگروفیتسعصاره بر روي قارچ

هاي علیه تمام قارچAHA3حاصل از ایزوله عصاره
ــاري ــارچ   بیم ــتثناي ق ــه اس ــتفاده ب ــورد اس زاي م
اثر ضـد  بیشتریناثر مهاري داشته است.پنسیلیوم
ــارچی ا ــارچ ق ــاره روي ق ــن عص ــایی تریکوفیتون ه

به ترتیـب  جیپسوممیکروسپورومو منتاگروفیتس
متـر بـود.   میلـی 18±3/0و 18±2/0با قطر هالـه  

هاي مورد آزمایش تمامی قارچيروAHA4عصاره 
و پنسـیلیوم اثـر   تریکوفیتون منتـاگروفیتس به جز

فعالیت ضد قارچی را ضد قارچی داشته و بیشترین
15±01/0با قطر هالـه  جیپسومروممیکروسپوروی

روي تنهاAHA5عصارهمتر نشان داده است.میلی
و پنسیلیومپنسـیلیوم  ووسفالس یلوژسپرآهایقارچ

ــه   ــر هال ــا قط ــب ب ــه ترتی 14±01/0و19±1/0ب

متر اثر ضد قارچی داشت و نسـبت بـه دیگـر    میلی
ها هیچ فعالیـت ضـد قـارچی مشـاهده نشـد.     قارچ

هـاي  شان داد که تمامی قارچبه دست آمده نجینتا
تریکوفیتـون منتـاگروفیتس  مورد آزمـایش بـه جز  

نشان دادند. قطر مقاومتAHA6نسبت به عصاره 
تریکوفیتــون  هالــه مهــاري مشــاهده شــده برای   

حاصـل  جینتـا متـر بـود.  میلی9±1منتاگروفیتس
ــه جز  ــه ب ــپورومنشــان داد ک ــوممیکروس و جیپس

13±1و 18±1پنسیلیوم به ترتیب بـا قطـر هالـه   
AHA7عصـاره  هـا نسـبت بـه    متر بقیه قارچمیلی

مقاوم بودند.

گیريبحث و نتیجه
هـاي مـورد اسـتفاده از    بیوتیکامروزه اغلب انتی

هـا توسـعه   هـا و قـارچ  ترکیبات جدا شده از بـاکتر 
ها منبع غالـب و  اند که همچنان اکتینومیستیافته

ز هـاي مشـتق ا  ). اکتینومیسـت 15دائمی هستند (
رسوبات یکـی از منـابع جدیـد مـواد ضـدمیکروبی      

داروهاي بیماریهاي عفونی از عمده).11باشند (می
). یکـی از  16انـد ( محصوالت طبیعی الهـام گرفتـه  

منابع امیـدوار کننـده حصـول مـواد ضـدمیکروبی      

(mean± S.D(mm))زاي انسانی به روش انتشار دیسک هاي بیماريها علیه باکتريفعالیت ضد میکروبی عصاره اکتینومیست-2لجدو

سیلینپنیمحیط کشتAHA1AHA3AHA4AHA5AHA6AHA7هاباکتري
E. coli---b2/0±2/8----

P. volgaris-------a6/13
B. cereus-a5/0±8/7-ab5/0±7/8a2/0±2/8--b37/13
Klebsiella

sp.
--------

S. typhia58/0±61/8a1/0±8/7a9a1±2/9---c02/10
فعالیتبدون -

هاي آزمایشی است.دار بین گروهدر هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیو a ،b ،cحروف 

(mean± S.D(mm))زاي انسانی به روش چاهک هاي بیماريها علیه قارچفعالیت ضد میکروبی عصاره اکتینومیست-3جدول

محیط کشتAHA1AHA3AHA4AHA5AHA6AHA7هاقارچ
A. flavuse2/0±84/5d3/0±9/6b04/0±62/8a1/0±19---
A. nigerc3/0±13/10b2/0±6/9b1/0±02/9----

T. mentagrophytesa2/0±21a2/0±18--a1±9--
M. gypseumb1/0±/16a3/0±18a01/0±15--a1±18-
C. albicansd03/0±07/9c1/0±9/8c6/0±02/8----

sp.Penicillium---b01/0±14-b1±13-
هاي آزمایشی است.دار بین گروهدر هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیeو a ،b ،c ،dحروف . بدون فعالیت-
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). 11باشد (هاي متنوع میمتنوع جستجوي میکرب
ــده از     ــدمیکروبی جداش ــات ض ــن ترکیب ــب ای غال

هاي مشتق شـده از خـاك، از جـنس    نومیستاکتی
بنـابراین در  ؛ استرپتومایسس جداسـازي شـده انـد   

ها به سمت منابع شناخته هاي اخیر استراتژيسال
). 17انـد ( نشده مانند منابع دریـایی هـدایت شـده   

هــاي دریــایی  چنــدین اکتینومیســت از نمونــه  
).18-20اند (جداسازي شده

ــه اکتین  ــن تحقیــق شــش ایزول ومیســت از در ای
رسوبات بین جزر و مدي سـاحل دیلـم جداسـازي    

دهد کـه هـر   شدند مطالعات فیلوژنتیکی نشان می
شــش ایزولــه متعلــق بــه جــنس استرپتومایســس 

باشـد  باشند که جنس غالب اکتینومیسـت مـی  می
ــراي ). ایــن گــروه از اکتینومیســت22و 21( هــا ب

چندین دهه مرکز توجه محققان زیادي است، علت 
نــایی ایــن گــروه در تولیــد ترکیبــات بســیار آن توا

متنوع از ترکیبات فعال زیستی بـا فعالیـت وسـیع    
ــی  ــف مـ ــد (الطیـ ــل از  23باشـ ــاره حاصـ ). عصـ

هـاي و  ها توانایی مهـار رشـد بـاکتري   اکتینومیست
هاي بیماریزا با درجات مختلف را دارند. نتـایج  قارچ

-ترین ایزوله علیه بـاکتري دهند که فعالنشان می
-میAHA5زاي مورد مطالعه، ایزوله بیماريهاي 

باسیلوس سرئوس، اشرشـیا  باشد که علیه سه سویه
-فعالیت مهار رشد نشان دادهکولی، سالمونالتیفی،

است. بیشترین هاله مهار رشد تشکیل شـده علیـه   
متر بوده میلی2/9سالمونال تیفی به قطر وباکتري 

42است. در مطالعات گذشته گزارش شـده کـه از   
ایزولــه جــدا شــده از رســوبات مــانگرو جزایــر      

Andaman وNicobar ،ایزوله فعالیت 22در هند
، باسیلوس اورئوساستافیلوکوكانتاگونیستی علیه

پنومونی نشان سالمونالتیفی و کلبسیالسابتیلیس، 
). در تحقیق دیگري نشـان داده شـده   24اند (داده

هـاي جـدا شـده از خـاك جنگـل      که اکتینومیست
BH0954چـین ایزولـه   Guangxi Beihaiنگروما

ــی  ــس م ــنس استرپتومایس ــه از ج ــه  ک ــد علی باش
اسـتافیلوکوك  ،اورئـوس اسـتافیلوکوك هايایزوله

اثر پروتوس ولگاریساپیدرمیدیس، اشرشیا کولی و
ــري علیه   ــیچ اث ــته و ه ــاري داش ــودوموناس مه س

). 25نداشـته اسـت (  و کاندیـدا البیکـانز  آئروژینوزا
Deepthiهـاي  مکاران نشـان دادنـد متابولیـت   و ه

جدا شده از جنگل مـانگرو  سیسیاسترپتوما.ایزوله
Andhra Pradeshزايهاي بیماريهند علیه سویه

فلوروسـنس، سـودوموناس ،اورئـوس استافیلوکوك
، الکتوباســـــیلوس آئروژینـــــوزاســـــودوموناس

16S rDNAهاي اکتینومیست بر اساس توالی ژن گونهNJدرختچه - 4شکل
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ــیلوس کز  ــیدوفیلس، الکتوباس ــواس ــدا س، ئ کاندی
س ئـو سرلوسیباسموتانز،استرپتوکوکوس البیکانز

).26(اثر مهاري داشته است و زانتوموناس
شود رشـد  میمشاهده3جدول همانگونه که در 
زاي مـورد مطالعـه در   بیمـاري میسلیوم پنج قـارچ 

یافتـه کاهشAHA3و AHA1يهاحضور عصاره
ــارچ  اســت و عصــاره ــه علیــه ق هــاي ایــن دو ایزول

هالـه  نیشـتر یبانـد. زاي پنسـیلیوم نداشـته  بیماي
علیـه  AHA1تشکیل شده مربوط به عصاره ایزوله 

21بـــه قطـــر تریکوفیتون منتـــاگروفیتسقـــارچ
و AHA5هـاي  متر مشاهده شد. تنهـا ایزولـه  میلی

AHA7ــد ــرده رش ــار ک ــیلیوم مه ــارچ پنس ــد. ق ان
Khamna   ــات ــام ترکیبـ ــاره خـ ــان داد عصـ نشـ

آسپرژیلوس ، رایزوکتونیا استولونیفرضدقارچی علیه
فعـال  الترناریـا و فوزاریوم اوکسیسـپوروم ، فالووس

ایزولـــــه 32و همکـــــارانLim). 27اســـــت (
اکتینومیست که فعالیت مهاري علیه رشد میسلیوم 

،کولتروتریکوم گلئوسـپورید هاي پاتوژن مانندقارچ
ــالی ــا م ــوالنی،الترناری ــا س ــورا ،رایزوکنونی فیتوفت

ســـپوروم اکسی،مگنـــاپورت گراســـیا،کپسیســـی
). ایـن نتـایج   28را انتخـاب کردنـد (  کوکومرینیوم 

هـا بـه   دهد که فعالیت ضدمیکروبی ایزولهنشان می
دلیل تولید ترکیبات فعال بیولوژیک بـرون سـلولی   

باشد.می
تحقیقات نشان می دهـد کـه در طبیعـت اغلـب     

هـا بـرون سـلولی    هـا در اکتینومیسـت  بیوتیکآنتی
بات فعال زیسـتی  شناسایی ترکیعدم).2هستند (

کـه بـه   از جمله محدودیت هاي این تحقیق اسـت 
دلیل محدودیت امکانات موجـود صـورت نگرفـت.   

تحقیق نشان می دهـد کـه رسـوبات جـزر و     جینتا
مدي ساحل دیلم منبعی بلقوه از اکتینومیسـتهاي  
با پتانسیل تولید ترکیبات ضـدمیکروبی اسـت کـه    

ترکیبات ضرورت دارد با مطالعات بیوشیمیایی این 
فعال زیستی تخلیص و شناسایی شوند و پتانسـیل  
تولید این ایزوله ها با مطالعه ژنوم آنها بطور کامـل  
شناسایی شود و در راستاي تولید ترکیبات دارویی 

مورد استفاده قرار گیرند.

منابع
1. Demain AL, Sanchez S. Microbial drug

discovery: 80 years of progress. J Antibiot (Tokyo)
2009;62: 5-16.

2. Arasu MV, Duraipandiyan V, Agastian P,
andIgnacimuthu S. Antimicrobial activity of
Streptomyces spp. ERI-26 recovered from Western
Ghats of Tamil Nadu. Journal de Mycologie
Medicale 2008; 18(3):147-53.

3. Berdy J. Bioactive microbial metabolites. J
Antibiot 2005;58(4):1-26.

4. Berdy J. Thoughts and facts about antibiotics:
Where we are now and where we are heading. J
Antibiot 2012;65:385-95.

5. Newman DJ, Hill RT. New drugs from marine
microbes: the tide is turning. J Ind Microbiol
Biotechnol 2006;33:539-544.

6. Mahajan GB, Balachandran L.
Antibacterialagentsfrom actinomycetes–areview.
Front Biosci (EliteEd) 2012;1:240-53.

7. Manivasagan P, Venkatesan J, Sivakumar K,
KimSK. Pharmaceutically active secondary
metabolites of marine actinobacteria. Microbiol Res
2014;169(4):262-78.

8. Rashad F M, Fathy HM, El-Zayat AS,
Elghonaimy AM. Isolation and characterization of
multifunctional Streptomyces species with
antimicrobial, nematicidal and phytohormone
activities from marine environments in Egypt.
Microbiol Res 2015;175:34-47.

9. Zhang H, Zhang W, Jin Y, Jin M, Yu X. A
comparative study on the phylogenetic diversity of
culturable actinobacteria isolated from five marine
sponge species. Antonie Van Leeuwenhoek2008;
93(3):241-8.

10. Gontang EA, Gaudêncio SP, Fenical W,
Jensen PR. Sequence-based analysis of secondary-
metabolite biosynthesis in marine
actinobacteria. Appl Environ Microbial
2010;76(8):2487-99.

11. Engelhardt K, Degnes KF, Zotchev SB.
Isolation and characterization of the gene cluster for
biosynthesis of the thiopeptide antibiotic TP-1161.
Appl Environ Microbiol 2010;76:7093-101.

12. Moran MA, Rutherford LT, Hodson RE.
Evidence for Indigenous Streptomyces Populations
in a Marine Environment Determined with a 16S
rRNA Probe. Appl Environ Microbiol1995;61:3695-
700.

13. Shrilling EB, Gittlieb D. methods for
characterization of streptomycetes sp. Int J syst
Bacteriol 1966;16:313-340.

14. Alijani H, Matroodi S, Sharafi A, Zamani I.
Antimicrobial activity of marine actinomycete
Nocardiopsis sp. AHA2 synthesized silver
nanoparticles against microbial pathogens. RJMS.
2016; 23 (147) :74-81.

15. Magarvey NA, Keller JM, Bernan V, Dworkin
M, Sherman DH. Isolation and characterization of
novel marine-derived actinomycete taxa rich in
bioactive metabolites. Appl Environ Microbiol



انو همکارجانی یعلحسن

1396http://rjms.iums.ac.irآذر، 162، شماره 24دوره رازيپزشکیعلوم مجله

30

2004; 70:7520-9.
16. Cragg G M, Grothaus P G, Newman D J.

Impact of natural products on developing new anti-
cancer agents. Chem Rev 2009;109:3012-43.

17. Sheridan, C. Antibiotics au naturel. Na.
Biotechnol 2006;24:1494-6.

18. Xu J, Wang Y, Xie S, Xu J, Xiao J, Ruan J.
Streptomyces xiamenensis sp. nov. isolated from
mangrove sediment. Int J Syst Evol
Micr2009;59(3):472-6.

19. Valli S, Suvathi Sugasini S, Aysha OS,
Nirmala P, Vinoth Kumar P, Reena A.
Antimicrobial potential ofactinomycetes species
isolated from marine environment. Asian Pac J Trop
Biomed2012: 469-473.

20. Becerril-Espinosa A, Freel KC, Jensen PR,
Soria-Mercado IE. Marine Actinobacteria from the
Gulf of California: diversity, abundanceand
secondary metabolite biosynthetic potential. Antonie
VanLeeuwenhoek2013;103:809-19.

21. Sanchez S, Demain AL. Antibiotics: Current
Innovations and Future Trends: Caister Academic
Press; 2015.

22. Zaburannyi N, Rabyk M, Ostash B, Fedorenko
V, Luzhetskyy A. Insights into naturally minimised
Streptomyces albus J1074 genome. BMCGenomics
2014; 15(1):97-97

23. Metsa-Ketela M, Salo V, Halo L, Hautala A,
Hakala J, Mantsala P, et al. An efficient approach
for screening minimal PKS genes from
Streptomyces. FEMS Microbiol Lett1999;180:1-6.

24. Baskaran R, Vijayakumar R, Mohan PM.
Enrichment method for the isolation of bioactive
actinomycetes from mangrove sediments of
Andaman Islands, India. Mal J
Microbiol2011;7(1):26-32.

25. Dalin H, Guifeng Y, Yajuan X, Naixiang L,
Jianhong C, Jiang lianxiu L, Senzhou C. Isolation
and identification of Actinomycetes sp. BH0954
from the mangrove forest soil of Guangxi Beihai.
Chin Agric Sci Bull2010;26(18):406-9.

26. Deepthi MK, Sudhakar MS, Devamma MN.
Isolation and screening of Streptomyces sp. from
Coringa mangrove soils for enzyme production and
antimicrobial activity. Int J Pharmaceut Chem Biol
Sci 2012;2(1):110-6.

27. Khamna S, Yokota A, Peberdy JF, Lumyong
S. Antifungal activity of Streptomyces spp. isolated
from rhizosphere of Thai medicinal plants. Int J
Integr Biol 2009;6(3):143-7.

28. Lim SW, Kim JD, Kim BS, Hwang B.
Isolation and numerical identification of
Streptomyces humidus strain S5-55 antagonistic to
plant pathogenic fungi. Plant Pathol J
2000;16(4):189-99.



Original Article http://rjms.iums.ac.ir

1389بهار 1،شماره ،7دوره 

Razi Journal of Medical Sciences Vol. 24, No. 162, Nov-Dec 2017 31

Diversity and antimicrobial activities of streptomyces isolated from
intertidal sediments of Deylam, Iran

Hassan Alijani, MSc, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khoramshahr
University of Marine Science and Technology, Khoramshahr, Iran. hasanaalijani@gmail.com
*Soheila Matroodi, PhD, Assistant Professor of molecular genetics,Department of Marine Biology,
Faculty of Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology,
Khoramshahr, Iran (*Corresponding author). s.matroodi@kmsu.ac.ir
Ali Sharafi, PhD, Assistant Professor of Molecular Genetics, School of Pharmacy, Zanjan University
of Medical Sciences, Zanjan, Iran. sharafi.a@gmail.com
Isac Zamani, PhD, Assistant Professor of microbiology, Department of Marine Biology, Faculty of
Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology, Khoramshahr, Iran.
isaac.zfr@gmail.com

Abstract
Background: Actinomycetes have significant biosynthetic potential of secondary metabolites
and promising resource for drug industry. These secondary metabolitesare diverse in
biological, chemical structures and functions and the most prolific source of antimicrobial
compounds. Most of these antimicrobial have beenisolated from soil-derived actinomycetes
of the genus Streptomyces. The aim of this study was to isolate and identify Actinobacteria
from Deylam intertidal sediments using 16S rDNA universal primers and screening of
isolates for production of antimicrobial secondary metabolites by using disk palate assay.
Methods: Six isolates were isolated from soil samples collected from different sites. Allsix
isolates were considered as Streptomyces sp. according to phylogentic study based on 16S
rDNA gene. Isolates were analyzed for production of potent antimicrobial secondary
metabolites using standard disk and well assay.
Results: Results showed that none of isolates supernatant had inhibitory effect on P.
vulgarisand Klebsilla sp. the most inhibition zone of pathogenic bacteria was shown by
AHA5 against S. typhi (9.2 mm). Altogether isolates supernatant showed more antifungal
activity in comparison with antibacterial activity and the most inhibition zone was
demonstrated by AHA1 supernatant against T. mentagrophytes pathogenic fungi with 21 mm
diameters of zone of inhibition.
Conclusion: Our results highlighted thatmangrove Deylam intertidal sediments represented a
reservoir for isolation of Actinobacteria, which are potential sources for discovery of
antimicrobial secondarymetabolites.
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