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چکیده
مقدمه :دسمرس آسه و اسم هد گسمرد از ترکیبهت ضد یکروب  ،ب پیدایش قهو ل

در یله یکروارگهنیسل هله

مجر شد اس  .بمهبرای  ،غربه گر و شمهسهی ترکیبهت ضد یکروب به اثر بخش بهال از یکروارگهنیس هه سلهک
یطهه

در

خماف ا ر ضرور اس  .اسم هد از یکروارگهنیس هله بلرا اهلدا

یکروارگهنیس هله ،بلهکمر اسمرپمو هیسل

عموا یک اب ار ؤثر برا کممر پهتو هه تبدیل کرد اس  .یک از ای

گری ئو

اس  .هد

ثب و گر م

از طهلع حهضر ،جداسهز بهکمر هه آب

و در نههی  ،شمهسهی

به اثر ضد یکروب بر پلهتو هله

تهصی

قلهو گلر

ولکول سوی هه دارا اثر ضد یکروب اس .

مواد و روشها :در طهلع حهضر 511 ،سوی از دریه ت ر جداسهز شد .پل
یکروبهه ،تهصی

زیسل

شلمهتم  ،آ هله را بل

ضد یکروب بهکمر هه آب

ضد یکروب را داشممد انمخهب و به رو

رو سوی هله

از کشل

رو

لیط اتمصهصل

رجل  ،سلمجید شلد 4 .سلوی کل بلیش تلری

واکمش زنجیر ا پایمراز و تعیی تلوال

 51rDNA Sبل عملوا

سوی جدید شمهسهی و در بهنک اطیعهت ن  NCBIثب شد.
نتایج :از جموع  511نمون جداشد  4 ،بهکمر بیش تلری فعهلیل

آن یمل را داشلممد ،نملهی سلمجش فعهلیل

یکروب آ هه نشه دادک بیشتری اثر ضد یکروب را رو اسمهفیاوکوکو اورئو و بهسیاو سلوبمیای
تری اثر را رو اشریشیهکا و سودو ونه

آئروجیموزا داشممد .در انمهه ،پ

اثر ضد یکروب  ،شخص شد ک سوی هه ب اسمرپمو هیس

گری ئو

از تعیی توال

ضلد
و کل

نل بلهکمر هله دارا

معاق هسممد.

بحث و نتیجه گیری :در طهلع حهضر  4سوی بهکمریهی دارا اثر ضد یکروب شمهسهی شد .به توجل بل قلدرت
ای سوی هه در کممر رشد بهکمر هه پهتو
ای

قهو ب آنم بیوتیک

توا به تهلصسهز بیشمر واد ضلد یکروبل

یکروارگهنیس هه در شرایط بهیم و کممر شد  ،در صمهی داروی و برا در له پلهتو هله تطرنله

از آ هله

اسم هد کرد.

واژه های کلیدی :اسمرپمو هیس
* نویسمد سؤو کهتبهت

گری ئو  ،دریه ت ر ،فعهلی

ضد یکروب
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مقدمه.

چشمهیر اس  .در ابمدا ای بیمهر هه در یطهه آبل

به وجود تموع بسیهر بهال زندگ در

لیط تلهک

،

بلله داروهلله ضللد یکروب ل کممللر ل شللد ا لله اسللم هد

لیطهله

گسمرد از داروهله ضلد یکروبل در ایل ز یمل سلبب

مللللهب بسللللیهر ب رگلللل بللللرا جداسللللهز

ایجهد نوع فشهر انمخهب و ظهلور قلهوت بهکمریلهی شلد

دریههه دارا ب رگمری تملوع زیسلم هسلممد.
آبلللل

یکروارگهنیس هه ،سه چههر  ،شمهر  ،51پهیی 5314

یکروارگهنیس هه جدید به توانهی تولیلد مهبولیل هله

( .)55بر اسه

ثهنوی هسممد ( .)3 -5مهبولی هه ثهنوی ترکیبلهت بله وز

گسمرد از آنمل بیوتیلکهله سلبب قلهوت بل بسلیهر از

ولکللول کلل هسللممد کلل آنملل بیوتیللکهلله ،سللمو ،
فرو و هه ،مهنع کمملد هله آن یمل و غیلر را شله ل
ل ل شلللوند .ایل ل

لللواد بل ل عملللوا تولیلللدات طبیعل ل

ارگهنیسللل هللله ضلللرور نیسلللممد ( .)4در قهیسللل بللله
 ،مهبولی هه ثهنوی تولیلد شلد در

یکروارگهنیس هه آب

جدیدتر و فعهلیل هله زیسلم

آ هه قو تر اس ک عا ای ا ر ته حلدود

ربلو بل

شرایط زندگ پیچید و تموع گسمرد زیسلم آ ههسل .
رقهب بی

یکروبهله آبل

لل شللود ،در نمیجلل

یکروارگهنیسل هلله ترکیبللهت طبیعل تولیلد ل کممللد کل
ارز

بسلللیهر در صلللمع و پ شلللک دارد ( .)1تعلللداد

ترکیبهت طبیعل جداسلهز شلد از یکروارگهنیسل هله
آب

رو ب اف ایش اس بل طلور کل هلر سله صلدهه

ترکیب جدید و خماف کشف

قبیللل اسللمهفیاوکوکو
آنم بیوتیکهه رای

اورئللو  5بلل طللور عمللو بلل
قهو شلد انلد ( 53و  .)54نهرانل

داروی در بی بهکمر هه گر م

اس  .بلهکمر هله

گر م

یط ب طور جد بیمهرا را در بیمهرسمه هه

تهدید

کممد و ب طور وسیع ب نسللهله او و دو و

سو پم سیای هله قلهو هسلممد .از ایل دسلم بلهکمر هله

توا ب سودو ونه

آئروجیموزا 1اشهر کرد ک پهتو

فرص طاب بیمهرسمهن اس و بیمهرا بسیهر را تهدیلد

بلرا فضله و غلرا بهعل

ایجللهد یللک نللوع فشللهر انمخللهب

پهتو هه شد اس ( .)51بهکمر هه

هل بیمهرسلمهن از

اصا دیهلر در ایل ز یمل ربلو بل قلهوتهله چملد

یکروارگهنیس هه شمهتم ل شلوند و بلرا رشلد طبیعل
ارگهنیس هه تهک

گ ار

سهز ه بهداشل جهلهن اسلم هد

شود و شمهر آ هه هل

کمد ( .)51ا روز در حدود  75درصد از بهکمر هلهی
ک سبب ع ون دربیمهرسمه هه

شوند ب طلور رایل بل

یک یه تعداد بیش تر از آنمل بیوتیلکهله

عملو کل

بللرا در لله اسللم هد لل شللوند ،قللهو هسللممد (.)51
بهکمر هه آب

بله فعهلیل ضلد یکروبل از الیل هله

خماف دریه از قبیل :سطح ،عمق ،رسوبهت و همچملی  ،از
سهیر قسم هه و نی همرا به جابکهه دریله اسلمخرا

اکمو بهلغ بر  57555ترکیب اس ( 1و  .)7تعلداد زیلهد

اسمرپمو هیسل  3در یلله تللهنواد

از ایلل ترکیبللهت فعهلیلل دارویلل دارنللد و بللرا تولیللد

شللد انللد ( .)57جللم

ترکیبهت داروی فعه زیسلم بسلیهر سلود مد هسلممد (.)7

اکمیمو هیس هه 4ب عموا عه ل تولید کممد آنمل بیلوتیک

در

همل ل شلللمهتم شلللد اسل ل و بل ل طلللور گسلللمرد در

سلوب ل شلوند .افل و بلر

ل شلود.

بیمللهر هلله ع للون تهدیللد جللد بللرا سللی
کشورهه در حه توسع
ای  ،پیدایش قهو

هه داروی

در ه ای بیمهر هه ع ون
آثهر بیمهر هه ع لون در

شکل بسلیهر جلد در
سوب

شلود ( 1و .)55

لیطهله آبل

نیل بسلیهر

اکوسیسم هه

خماف هنمد ته

و آب یهف

ای جم  ،بهکمر ههی گر ثب به درصد بسلیهر بلهالی
از گوانی و سیموزی در داتل لهد نمیکل تلود هسلممد
(بهلغ بر  75درصد) .اسمرپمو هیس هه ب طلور گسلمرد بل

ضد یکروب بهکمر هه جداسهز شد از دریه ت ر و شمهسهی

سمجش فعهلی

511

ولکول سوی هه دارا اثر ضد یکروب

مواد و روشها.

عمللوا مبلل هملل بللرا آنملل بیوتیللکهلله و دیهللر
مهبولی هه جدید و ه شلمهتم شلد انلد .کمملر از 75

ن ونهگیری و کشت باکتریهای آبزی :نمون گیلر

نوع از  555نلوع آنمل بیوتیلک تجلهر کل بلرا در له

از غرب دریله تل ر( ،شهرسلمه را سلر واقل دراسلمه

اسللللم هد لل ل شللللوند و نیلل ل بلل لهلغ بللللر  11درصللللد

هزندرا ) ،در شرایط که ی کممر شد  ،در فصل پلهیی ،

ازآنم بیوتیکهله کشلف شلد بلی سله هله  5141تله

در س نوب

ملر و از فهصلا  515تله

 5177از واد تولید شد از اسمرپمو هیس هله شلمق شلد

 155مر از سلهحل انجله شلد .عال

اند و کشف آنم بیوتیکهه جدید از ای جم

از عمق  15سهنم

ل له کلرد ایل

همچمه

فهصا  ،دور بود از آللودگ هله ن دیلک بل سلهحل و

ادا دارد .)14 -57( .بیشمر اسمرپمو هیس هه تولید کمملد

بلود .نمونل گیلر بل طلور

وجود سوی هه غیلر بلو

للدود گسلللمرد ایلل از آنملل بیوتیلللکهللله از قبیلللل:

سمقی به قرار گرفم داتل آب ،فرو برد دس ته عمق

آ یموگایکوزیدهه ،1بمهالکمله هله ،1هکرولیلدهه ،7پپمیلدهه،7

 15سهنم

ملر  ،بلهز کلرد درب شیشل داتلل آب در

پلللولیی هللله ،1نوکاوئوزیلللدهه 55و . ..هسلللممد (.)17 -11

همه عمق و پ

همچمی  ،اسمرپمو هیس هه نقش بسلیهر همل در بهزیهفل

همه ل ظ در زیر آب انجه شد .نمون هه داتل ظلرو

واد آل و واد داروی جدید ،آن ی هه ،لواد آرایشل و
همچمی  ،تولید واد ضد تو ور ای له ل کمملد ( 11و .)35
تج ی و ت ایل از طریق رو هله

از پر شد شیش بسم درب ظلر

بلله درب پللی دار (ظللرو
پیسمیک به قهبای

در

شیشلل ا بلله درب پللی دار

اتوکی شد ک قبل از نمونل گیلر

ولکلول ابل ار بسلیهر

در دسمهه اتوکیو که ی سمرو شد ند) قلرار گرفمملد و

ارزشممد برا جداسهز و تشلخیص سلوی هله جدیلد

بل آز هیشلهه انمقله داد و در

اسمرپمو هیس

اس  .شواهد نشه

در جعب یل بل سلرع

دهلد تمهیلل زیلهد

بللرا شمهسللهی سللوی هلله جدیللد اسمرپمو هیسل

طریق وجود دارد؛ زیرا ای بلهکمر هله تولیلد کمملد قلو
مهبولیلل هللله ثهنویلل هسلللممد و ارز

دت حداکثر  14سهع

از ایل

چشلللمهیر در

سللپ  ،از هللر یللک از نمون ل هلله در حهل ل
کدا از رق هه رو سطح پایم ک حهو
لهری آگللهر 53بللود ریخمل و کشل

پلژوهش حهضلر ،جداسللهز و غربله گللر بلهکمر هلله
آب

عای پهتو هه

قهو ب دارو ،گر ثب و گر م ل  ،و

سپ  ،سمجش قدرت ضلد یکروبل آ هله بلرا توجیل
بهیم سهز تولید هد ضد یکروب در آ هه بلرا صلمهی
داروسلللهز بللله دو رو
شمهسهی

للیط للهری آگللهر بلله غاظل
شه ل :پپمو  ( 54ر
(ر

ولکول آ هه بود.

یط کش

سل ر ا داد شللد.

یللک دهل  ،ترکیللب آ

آلمه )  5/1گر  ،عصلهر خملر

آلمه )  5/5گر  ،فس هت آه  ( 51لر

 5/5گر  ،آگهر آگهر ( 57لر
دریه  5لیمر بود .اسیدیم

کللله ی م لللهوت آنمهگونیسل ل

یکروبلل  55و سللمجش از طریللق دیسللک 51و در انمهلله،

سللمرو

رق هه  55-5ته  55-7تهی  ،قدار  515یکرولیمر از هلر

ز یم هه کشهورز و پ شک و .. .دارنلد ( .)35هلد از
از دریه ت ر ،به توانهی تولید هد ضد یکروب بر

کش

داد شدند.

نمون هه

پ

آلمله )

آلمله ) 51 57گلر  ،آب

یط بی  7/1ته  7/1تمظی شد.

ورد نظر در د ه  11درجل سلهنم گلراد

داتللل گر خهنلل گراشللم شللد .پرگملل هلله
بهکمریهی پ

51

از گرش

از  15روز رو پای

 47ته  71سهع

خماللف

و تعداد نیل

ظههر شدند (.)31
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 .آمادهسازی باکتریهای ججدا شجده بجرای تولیجد

ماده ضد میکروبی :بهکمر هلهی کل بلر اسله
رنگ آ ی

شلکل و

گر از یکدیهر جدا شلد بودنلد هلر یلک

ب طور جداگهن در شرایط سمرو و ب یل ا  5للو در
یط هری براث 51تاقیح شدند.

 355یا لیمر

قسم

ب دو قسم

بهکمر آب

گر خهن شیکردار در د ه  11درج سلهنم گلراد و دور
از گرشل

سهو تقسی شلد .در یلک

ب شکل زند و انبو کشل

ب دت  47سهع

داد و

در داتل گر خهن در د ه  35درج

قرار داد شد ته ب انداز کهف رشلد کملد و انمشلهر لهد
ضد یکروب در

ارللل هلله حللهو بللهکمر تاقللیح شللد در داتللل
 115 rpmب دت  7روز قرار داد شد .پل

در ابمدا ،پای

یکروارگهنیس هه ،سه چههر  ،شمهر  ،51پهیی 5314

سوی هه

انجله شلود .سلپ  ،از هلر یلک از

رج رق

 5/1ک فهرلمد تهیل شلد .سلپ ،

هر یک از سوی هه

رج ب شکل جداگهن به سوآ از

پهیی ب بهال ب بهکمر آب

کل قلبی بل شلکل انبلو در

کش شد بود ،بل شلکل عملود بلر آ

 7روز نمون هه از داتل گر خهن شیکردار تهر و بلرا

نیم بهال پای

سللهنمری یو بلل لوللل هلله آز للهیش انمقلله داد شللد.

مصل شدند ،بل طلور کل بلهکمر

رجل بله بلهکمر

سهنمری یو در دور  7555 rpmب دت  35دقیق انجله و

آب

در نههی  ،هی روی جدا شد (.)31

شللد بللود ،اتصلله یهفلل  .سللپ  ،پایلل هلله حللهو

استخراج عصاره ضد میکروبی :هی روی  3بهر و هر
بهر به  555یا لیمر اتیل اسمهت 15تیمهر شد .سپ  ،حلی

ک پیش از ایل در نیمل بلهال پایل کشل

کش هه انجه شد ب لدت  47سلهع

داد

دیهلر داتلل

گر خهن در د ه  35درجل سلهنم گلراد قلرار داد شلد
ورد اسم هد در ای

رحال لولر هیمملو

در د ه  37درج تبخیلر و عصلهر یکروبل اسلمخرا

( یط کش

شد (.)31

آگهر بود ک به آب دریه سهتم شد بود .عا اسم هد از

سنجش فعالیت ضد میکروبی باکتریهای آبجزی :در

آب دریه ا یح وجلود در آ بلرا رشلد بلهکمر هله

ضلد یکروبل بل یلک سلر از

رجل

رحا سمجش فعهلیل
سللوی هلله

رجلل بللرا بررسلل اثللر ضللد یکروبلل

بهکمر هه آب

رو آ هه نیهز بلود .در ایل

رحال 4

بهکمر ب عملوا سلوی رجل در نظلر گرفمل شلد .ایل

سلللوی هللله شللله ل بهسلللیاو سلللوبمیای
( ،15)DSM10اشریشللللللیهکا

11

1720 PTCC

ATCC( PTCC1399

 ،)25922اسلللللمهفیاوکوکو اورئلللللو
( )ATCC25923و سلللودو ونه

انتشار از دیسک :در ای رو  ،در ابمدا از هر یک از
 4سوی رج رق

 5/1ک فهرلملد تهیل و رو سلطح
ولر هیممو آگهر ( 13ر

پایم ک حهو

یط کش

آلمه ) بود کش

س ر ا داد شد .سپ  ،عصلهر تله

1431 PTCC

آئروجیملللوزا PTCC

یا ل لیمللر دراتیللل اسللمهت حللل شللد و قللدار  15النللدا
( یکرولیمر) از آ ب دیسکهه بینلک اسلمریل اضلهف

ضد یکروب به دو رو

آنتاگونیسم میکروبی :در ای رو

بررس شد .ای رو

برا اطمیمه  3بهر تکرار شد.

تهی شلد در راحلل قبال بل یل ا  555یال گلر در

 )27853 ATCC( 1430بودند.
بررس فعهلی

آب

بود ).نمهی ب شکل علد رشلد سلوی هله

انجه شد:

بهکمر هه آب

ب شکل زند برا بررس اثر ضد یکروب اسم هد شلد.

شد .دیسکهه آغشم ب واد ضد یکروب رو سطح
پای هه یهد شد ب دت  55سهع

در د له  7درجل

سهنم گراد قرار داد شد ته انمشهر هد ضلد یکروبل در

سمجش فعهلی

ضد یکروب بهکمر هه جداسهز شد از دریه ت ر و شمهسهی

575
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انجلله شللود .سللپ  ،پایلل هلله در د لله  37درجلل

ترتیب ب ی ا  1( 5/551الندا) و  5/5554یال لیملر (4

قلللرار داد شلللد.

ده الندا) اسم هد شد .جموع غاظ کل واد واکلمش

هللر دیسللک بللر حسللب

زنجیر پایملراز  5/51یال لیملر ( 15النلدا) بلود .لواد

سلللهنم گلللراد بلل لللدت  14سلللهع
در نههی ل  ،قطللر ههل ل اطللرا

یا مر سمجید شد .شهیه ذکر اس ک دیسک بینک
حهو اتیل اسمهت ب عموا شههد م
(ای رو

لورد نظللر بل دقل

اسم هد شد (.)31

ریخم شد.

 .شناسایی سویههای باکتریایی تولیجد کننجده مجاده

ضججد میکروبججی بججا اسججتواده از روش مولکججولی :پ ل
شرک

پلل

از

زنجیر پایمراز تکثیر شد .در ای

اسلمخرا DNA

الکمروفورز و بهندهه اتمصهص
برا تعیی توال

ولکلول واکلمش

شههد شد.

صو واکلمش زنجیلر پایملراز

 41 ،51 SrRNAیکرولیمر از

رحال  ،بلهکمر هلهی

صو نههی واکمش

زنجیر پایمراز بل هملرا پرایملر ( Forwardجلدو )5
برا تعیی توال بلرا شمهسلهی

تعیی توال  PCR rDNA 16Sشمهسلهی شلدند.

توال پرایمرهه

صو واکمش زنجیلر پایملراز رو

آگهروز  5درصد ب هملرا انلداز نشلهنهر  555تله 5555

ک توانهی تولید هد ضد یکروب را داشممد بله اسلم هد
از رو

از انجلله واکللمش زنجیللر پایمللراز قللدار 1

یکرولیمر از

سیمه  ،14به اسم هد از پرایمرهله جهلهن  ،لهد

نمیک  51 SrRNAبله کملک رو

و بلله رعهیل

اجممهب از آلودگ در یک یکروتیو  5/1یال لیملر

نی برا اطمیمه  3بهر تکرار شد).

اسمخرا  DNAاز بهکمر هله بله کیل

شللرایط مهسللب بللرا

 51 SrRNAب شلرک

لورد نظلر در جلدو  5نشله داد

لهکرو

ولکلول براسله
کلر جملوب  11ارسله

شد.

شد اس .

توال هه ارسه شلد از شلرک

تهیه مخلوط واکنش زنجیجری پلی جراز :بلرا انجله

11

لهکرو  ،توسلط

واکمش زنجیر پایمراز ب ترتیلب از  ddH2Oبل غاظل

نر اف ار کلرو

 5/537یا لیمر ( 37الندا) بهفر واکمش زنجیلر پایملراز

رو پیکهه هه ترسیم بررس شد .به اسم هد از نر

بل غاظ ل

شلههد و کی یل تعیلی تلوال از

اف ار بیس  17در پهیهه ایممرنم بهنک اطیعلهت نل

 5/551یا ل لیمللر ( 1النللدا) کاریللد می ل ی و

دزوکس نوکائوتید تلر فسل هت و خالو پرایملر بل

توال هه همسه شخص و درصد تشهب آ هله بررسل

یل ا برابللر  5/555یال لیمللر ( 5النللدا) و در نههیل  ،از

شد.

 DNAالهو و آن ی قهو بل حلرارت تلک پایملراز بل
جدو  -5توال پرایمر ورد اسم هد در رو
رفرن
()33

واکمش زنجیر ا پا راز ()PCR

پرایمر

تول پرایمر

 Forwardپرایمر

AACTGGAGGAAGGTGGGGAT

 Reverseپرایمر

AGGAGGTGATCCAACCGCA

طو قطع تکثیر شد
 375ج

بهز

17
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شللللکل  3تصللللویر اثللللر هللللهر در رو
دیسکگرار را نمهیش

سوی هله جلدا شلد بل اتمصلهر بله (Ramsar )RS

اسمرپمو هیس

گری ئو

سوی هله پل

دهد.

از اسلمخرا  DNAبله رو

 PCR rDNA 16Sتکثیلللر و رو

 .یافتههای به دست آمده بجه روش کشجت متقجاع

تعیلی تلوال

آگلللهروز نمهیللله

شدند ( شکل  .)4در نههیل  ،شلخص شلد کل  4سلوی

خفجججی (آنتاگونیسجججم میکروبجججی) :اسمرپمو هیسللل
اریمرئو  35ب عموا شلههد ثبل

دهد.

 .شناسایی ژنتیکی سویههای دارای اثر ضد میکروبی:

 strainنمللهیش داد شللد .شللکل  5تصللویر هکروسللوپ
 11را نمهیش

کشلللل

جدید بهکمریهی هسممد (جدو .)4

بلرا بررسل فعهیل

ضللد یکروب ل اسللم هد و اثللر آ رو  4سللوی رج ل
بررس شد (جدو .)1
یافتههای به دست آمده در روش دیسکگجااری و

سججنجش هالججه م انعججت از رشججد :در ایل رو

دیسللک

حهو اتیل اسمهت بل عملوا شلههد م ل اسلم هد و اثلر
سوی هله دارا اثلر ضلد یکروبل بله آ قهیسل شلد
(جدو .)3
کشل

شکل  1تصهویر اثر هلهر در رو

مقلهط

تطلل (آنمهگونیسلل یکروبلل ) را نمللهیش لل دهللد.
شکل  -5تصویر هکروسکوپ اسمرپمو هیس
جدو  -1بررس فعهی
نه سوی

ضد یکروب سوی هه جداشد ب رو

اسمهفیاوکوکو اورئو

کش

سودو ونه آئروجیموزا

گری ئو

مقهط تط و اثر آ رو هر  4سوی رج
اشریشیهکا

بهسیاو سوبمیای

71 RS

+

+

-

+

75 RS

+

-

-

+

555 RS

+

+

-

+

553 RS

+

-

-

+

کممر

+

-

-

+

جدو  -3یهفم هه ب دس آ د از طریق دیسکگرار و سمجش ههل مهنع از رشد( .دیسک حهو اتیل اسمهت ب عموا شههد م
اسم هد شد) )-(( .بدو ههل مهنع  )+( ،ههل بی ص ر ته  3یا مر )++( ،ههل بی  3ته  1یا مر )+++( ،ههل بیشمر از  1یا مر)
نه سوی

اسمهفیاوکوکو اورئو

سودو ونه آئروجیموزا

اشریشیهکا

بهسیاو سوبمیای

71 RS

++

-

-

+

75 RS

++

+

-

++

555 RS

++

-

-

+

553 RS

+

+

-

+

کممر

-

-

-

-

سمجش فعهلی

ضد یکروب بهکمر هه جداسهز شد از دریه ت ر و شمهسهی

جدو  -4چههر سوی جدید بهکمریهی جدا شد و ثب
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شد در  Information Biotechnology for Center Nationalو درصد همسهن آ هه به
ن دیکمری سوی

نه سوی

نه ثب

ن دیکمری سو

شد

شمهر ثب

درصد همسهن

در NCBI

71 RS

griseus Streptomyces

caspian7 strain griseus Streptomyces

11

JN084044

75 RS

griseus Streptomyces

caspian8 strain griseus Streptomyces

11

JN084045

555 RS

griseus Streptomyces

caspian10 strain griseus Streptomyces

11

JN084047

553 RS

griseus Streptomyces

caspian12 strain griseus Streptomyces

11

JN084051

شکل  -1تصهویر اثر ههر در رو

شکل  -3تصویر اثر ههر در رو

کش

دیسکگرار

کش

مقهط تط (آنمهگونیس یکروب )

شکل  -4نمیج حهصل از الکمروفورز به
به رو

 M( 51 rDNA Sبیهنهر لدر  ،DNA bp 100چههک شمهر

 5کممر م
هد

 5درصد

صو تکثیر

هسممد).

و چههکهه  1ته 1

صو

حهصل از تکثیر DNA

574
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بحث و نتیجه گیری.

تللهرج

در دهلل هلله گرشللم ترکیبللهت بسللیهر زیللهد از
بهکمر هه آب

و دیهر مهب برا توسع و پیشلرف

در ز یم هه پ شک جدا شد اس  .هد
حهضر ،جداسهز بهکمر هه آبل

از پژوهش

بله توانلهی تولیلد

للواد ضللد یکروبل از دریلله تل ر بللود .نمونل هلله
فراوان از مطق را سر در اسمه
شد .فعهی

ضد یکروب در بی  511کالون

بلله اسللم هد از  1رو
آنمهگونیس

داد ک بهکمر هه

خمالف

خماللف سللمجید شللد .در رو

او  ،اثر ضد یکروب بهکمر
ب رو

هزندرا جمل آور

ورد نظر ب شکل زنلد
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مشللکل از پالل سللهکهرید اسلل

ترکیبهت سهتمهر لیپو پال سلهکهرید
ا ر ،دیوار آ هه را غیر قهبل ن وذ
فروپهش

صو

ورد فعهلی

ضد یکروب بهکمر هه آب

در تای

ک یک انجه شد ،نشه داد شد ک بهکمر هه گر
م

بل انلداز بلهکمر هله گلر ثبل

یکروب حسه

بل اثلر ضلد

نبودند؛ ب طور ک شههد شد ههل

یکروب بررس شد .نملهی نشله

مهنعلل از رشللد ایجللهد شللد بللر عایلل سللودو ونه

ورد نظر در  555درصد ورد عای

آئروجیموزا بسیهر کوچکتر از ههل ایجهد شد بر عایل

م هه بسیهر ضعیف بود؛ ب طور ک اشریشیهکا در
هی یک از وارد رشد آ

ههر نشد .در رو

از طریق دیسک نی نمهی ته حدود بسیهر زیلهد

بررس
شلهب

او بود ب طور ک گر ثب هه در هم وارد

ههر شدند ا ه گر م هه بسیهر قهو بودند .در ورد
توا گ

ک در ایل دو رو

اثر ههر رو گر ثب هه بود اس

و گر م هله

ههر شد انلد .ایل ا لر ل توانلد

ربو ب ت هوت سهتمهر دیوار ساول در گر ثب هه
و گر م هه بهشد .در پژوهشهه
شد ک اثرگلرار

آ لد در

حهضر انطبهق داش  .در پژوهش ک در سه  1555در

اشریشیهکا هی ههل مهنع

ب قدار بسیهر کم

کمد و آ هه را از

پژوهشهه دیهر نی ته حد زیلهد بله نملهی پلژوهش

گر ثبل هله لؤثر بودنلد ولل اثلر آ هله رو گلر

نمهی ای دو رو

ل بهشلد .ایل

دارد ( .)34نمهی ب دس

اسلللمهفیاوکوکو

رو

کلل دارا

خماف نشه داد

لواد ضلد یکروبل در برابلر گلر

اورئلللو

بلللود و نیل ل در اطلللرا
شلههد نشلد

از رشد

( .)31در پژوهش ک توسط زنگ 35و همکهرا انجله
شد نشه داد شد ک در  41سوی جدا شد بله فعهلیل

سلوبمیای

ضد یکروب در  11درصد وارد بهسیاو
و در  11درصللد از للوارد اسللمهفیاوکوکو

اورئللو

ههر شدند .ا ه نکم جهلب ای بود ک تمهله در  4لورد

یعم در  1درصد از وارد اشریشیهکا

ههر شلد (.)31

در پللژوهش دیهللر در سلله  5117نمللهی
دس

شللهبه بل

آ د ،در پژوهش حهضر نی شههد شد در یله

 511سللوی بلله فعهلی ل

اشریشللیهکا

ضللد یکروب تمهلله در  4للورد

هللهر شللد ( .)31در پللژوهش انجلله شللد

ثب هه بیشمر از گر م ههس  .دیوار سلاول گلر

بللرا اسللمخرا

ثب هه مشکل از چمدی الی پپمیدوگییک اس  ،در

اسم هد شد .ای ا ر در طهلعهت دیهر نی انجه شد بل

قهبل بلهکمر هله گلر م ل دارا غشله تلهرج

طور ک در پژوهش دیهر ک در سه  1553انجله

م صر ب فرد هسممد .آ هه دارا یک الیل ظریلف
پپمیللدوگییک هسللممد .قهو لل

گللر م لل هلله بلل

آنم بیوتیک نهش از غشه تهرج اس  .ای غضله

للهد ضللد یکروب ل از اتیللل اسللمهت

شد برا بهزیهب فعهلی

ضد یکروب و اسمخرا

هد

ضد یکروب از حی اتیل اسلمهت اسلم هد شلد (.)37
در طهلعهت پیشی نی ای نمیج ب دس

آ لد بودکل

ضد یکروب بهکمر هه جداسهز شد از دریه ت ر و شمهسهی

سمجش فعهلی

بیشمر ترکیبهت ضد یکروب بله اتیلل اسلمهت اسلمخرا
حلهو ترکیبلهت گونلهگون

بهشد .از ه تری آ هله کل سلبب تهصلی
شود

کممدگ
اسمخرا

اسمرپمو هیسلل

توا ب آنم بیوتیکهه اشهر کرد.
از

هد ضد یکروبل از طریلق کرو لهتوگراف

ترکیبللللهت ضللللد یکروبلللل گونلللل شخصلللل از

اسمرپمو هیس

ت ایل شد .در پژوهش حهضر ،بر اسه

قهیس پیکهه جرب  ،ترکیبهت لهد ضلد یکروبل
بررس ل شللد ( .)35در طهلع ل دیهللر در سلله 1554

شخص شد ک یک سوی شلخص از اسمرپمو هیسل
دارا فعهلیل

ضللد یکروبل اسل  .پل

از تج یل و

ت ایل و شمهسهی آ  ،ترکیب ضد یکروب تولید شد
توسللط ای ل سللوی ب ل طللور ج ی ل شمهسللهی شللد .در
پژوهش حهضر شخص شد ک  ،فعهلی
ت

ضد یکروبل

تأثیر پروتئیمهز  Kیه درج حرارت بلهال نظیلر (15

درج و یه  555درج سهنم گراد) از بلی نمل رود .بلر
اسه

ای یهفمل هله ل تلوا بل ایل نمیجل رسلید کل

ترکیللب فعلله ضللد یکروبلل

مکلل اسلل

دارا

سهتمهر غیر پروتئیم بهشد( .عوا ا غیر پروتئیمل بل
غیر از آنم بیوتیکهه در فعهلی

اسمرپمو هیسل ل هللله پژوهشل ل در سللله  1554بلللرا
جداسهز و تعیی ویژگ هله و فعهلیل

مهنعل

در پژوهشلل کلل در سلله  1557انجلله شللد پلل

ولکول سوی هه دارا اثر ضد یکروب

( .)45در ز یملللل بررسلللل اثللللر ضللللد یکروبلللل

شوند ( .)37هد ضد یکروب اسمخرا شد توسط
اتیل اسمهت مکل اسل
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ضلد یکروبل دتیلل

انجلله شللد .در پللژوهش حهضللر ،از

یطهه کش

اسمرپمو هیس
شمر

ضلد یکروبل

م هوت و مموع برا برس فعهلی
بر ضد پهتو هه اسم هد شد ولل نکمل
لیط

در نمهی پژوهش حهضر ای بود ک در

کشللل هللله

م لللهوت قهو للل

اشریشللیهکا

شللههد شللد و همچمللی سللودو ونه

آئروجیموزا نی ته حد بهالی
تی

بسلللیهر بلللهالی در

قهو بود ا ه در قهبلل بلر

اشریشیهکا و سودو ونه

آئروجیموزا اثر ضد

یکروبللل ل بلللللر ضلللللد بهسلللللیاو
اورئو

اسمهفیاوکوکو

سلللللوبمیای

ب ی ا بهالی در

خماف شلههد شلد .ایل ا لر گویله

اشریشیهکا و سودو ونه
اسمرپمو هیس

اس

و

یطهه

قلهوت بلهال

آئروجیموزا بل ایل نلوع از

( .)31در پژوهش دیهلر کل در

سه  1553انجه شلد حلدود  41درصلد از نمونل هله
ضلد یکروبل بودنلد البمل در

جدا شد دارا فعهلی

ضد یکروب ک در حلدود

ای بی پهیی تری فعهلی

 1درصد بود برعای گلر م ل هله شلههد شلد (.)11
شمهسللهی گونل هلله بلله اسللم هد از رو هلله
درج بهالی از سرع

و دق

ولکللول

را فراه کرد؛ ب طور

اس ) .در پژوهش حهضر نیل بلرا شمهسلهی دقیلقتلر

ک شمهسهی

سهتمهر و ترکیب هد ضد یکروب ب پلژوهشهله و

پرایمرهللله هلللد هللله بسلللیهر ویلللژ ا در شمهسلللهی

آز هیشهه بیشمر نیهز بود ( .)31در پژوهش دیهر
در همد ،پمهنسیل ضد یکروب اکمیمو هیس هله بررسل
شد .در پژوهش حهضر پ

یکروب

مک اس

اکمیمو هیسل ل هللله در رو
شمهسهی به ای رو

از انجه تج ی و ت ایلل از

تشکر و قدرانی..

و اسلللم هد از

از سرکهر تهن

طریلللق کرو لللهتوگراف الیللل نلللهز
عللر هلله گونللهگو

ولکلول بل راتلب سلهد تلر اسل

شللخص شللد ترکیللب ضللد

الکل ،فملل و یله اسلمروئید بهشلد

 51 SrRNAل ل بهشلللمد و

دقیقتر و ص یحتر اس
همد

زیلرا

(.)45

ب رگ نیه برا پیشبرد بهیم

پژوهش حهضر تشکر و قدردان

شود.
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Abstract
Introduction: Easy access and wide use of antimicrobial compounds led to the emergence of
resistance among microorganisms. Therefore, screening and identifying antimicrobial
compound with high effect of microorganisms in different environments is necessary and vital .
Using microorganisms for biological aims change them to an important tool to control
pathogens. Streptomyces griseus is one of them. The aim of this study is isolation of marine
bacteria with antimicrobial effect against gram positive and negative bacteria. Finally,
molecular identification of strains with antimicrobial activity.
Materials and methods: In this study, 162 strains were isolated from the Caspian Sea .The
strains were cultured on special medium and finally antimicrobial activity on references strains
as measured. Among them four strains with remarkable antimicrobial activity were identified
and selected. The strains were subjected to 16S rDNA PCR sequencing. The strains were
submitted to NCBI as new Streptomyces griseus strains.
Results: Among 162 strains, 4 strains had the most antimicrobial activity. The result showed,
the strains were the most effective on Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus (Gram
positive bacteria) and the least effect were observed on Escherichia coli and Pseudomonas
aeruginosa (Gram negative bacteria). After sequencing, the strains were classified to
sterptomyces griseus genu.
Discussion and conclusion: In this study, 4 strains with antimicrobial activity were identified.
According to the strength of these bacteria for controlling pathogenic bacteria resistant to
antibiotic, we can have more pure microorganisms in optimized and controlled conditions for
using in pharmaceutical industries and also for the treatment of dangerous pathogenic bacteria.
Key words: Streptomyces griseus, Caspian Sea, Antimicrobial activity

*

Corresponding author
Received: August 9, 2014 / Accepted: October 29, 2014

