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پژوهشی

در این مطالعه اکتینومیست های همراه با دو گونه اسفنج با توانایی تولید مواد ضد باکتریایی ،جداسازی و
مورد بررسی قرار گرفتند 2 .گونه اسفنج خلیج فارس  Haliclona simulansو  Dictyonella sp.با
استفاده از غواصی در آبهای اطراف جزیره خارکو جمع آوری شده و بافت مزوهیل آنها برای به دست
آوردن اکتینومیست ها مورد استفاده قرار گرفت .به منظور غربالگری اولیه جدایه های تولید کننده آنتی
بیوتیک ،روش  Cross streakاستفاده شد  .عصاره های کلروفرمی و متانولی از جدایه های فعال استخراج
شده و میزان تاثیر آنها با استفاده از روش انتشار از دیسک علیه باکتریهای بیماری زا ،مورد بررسی قرار
گرفت .همچنین فعالترین جدایه اکتینومیست ،شناسایی مولکولی گردید .از بین  22جدایه اکتینومیست
به دست آمده در این تحقیق ،در غربالگری اولیه  7جدایه توانایی مهار رشد باکتری های بیماری زا را دارا
بودند که اکتینومیست  mz7بیشترین و جدایه های  mz3و  mz5کمترین میزان مهارکنندگی را نشان
دادند .در آزمون انتشار از دیسک عصاره کلروفرمی  mz1و عصاره متانولی  mz7بیشترین فعالیت ضد
باکتریایی را نشان دادند .شناسایی مولکولی اکتینومیست شماره  7مشخص نمود که این جدایه  77%به
جدایه  Micrococcus yunnanensis strain YIM 65004شباهت دارد .با توجه به اینکه تعدادی از
اکتینومیست های شناسایی شده در این تحقیق ،خواص ضدباکتریایی قابل توجهی را از خود نشان دادند
به نظر می رسد پتانسیل انجام تحقیقات تکمیلی در این زمینه وجود دارد.
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مقدمـه
در سالهای اخیر ،اسفنجهای دریایی به عنوان منبعی غنی از ترکیبات جدید و مفید برای انسانها معرفی شدهاند .بیﺶ از
 95%از کل مواد دارویی استخراج شده از موجودات دریایی از اسفنجها بـه دست آمده است .ترکیباتی با کارایی باالی زیستی
شامل آنتیمیکروبها ،آنتیتومورها و انـواع آنزیمها و  ...از اسـفنجها اسـتخراج شده اند ( .)Fenical et al., 2009با توجه به
اینکه مواد فعال زیستی بـه دسـت آمـده از اسـفنجها ،عـالوه بـر کارایی بسیار باال فاقد عوارض جانبی داروهای شیمیایی
هستند ،امید بـه درمان بسیاری از انواع سرطانها ،ایدز و بیماریهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای فعلی ،به استفاده از داروهایی
است که از این موجودات به دست آمده است ).(Armstrong et al., 1999; Sepcic et al., 2010
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فعالیت ضدباکتریایی اکتینومیست های جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارس

فعالیت ضدباکتریایی اکتینومیست های جدا شده از اسفنج ...

زارعی و همکاران

میکروارگانیسﻢهای همراه اسفنج را میتوان به سه دستهی خارجی ،داخلی و درونسلولی طبقهبندی کرد
) .1999; Lee et al., 2001از آنجا که آب اطراف اسفنج به شدت فیلتر میشود ،اسفنجها تعدادی از باکتریهای موجود در
جریان آب را در اتاقک های کوانوسیت ها جمع می کنند و این باکتریها بخشی از جامعه میکروبی اسفنج را تشکیل میدهند
( .)Kim et al., 2005اگرچه هنوز چگونگی کسب باکتریهای هﻢزیست توسﻂ اسفنج ها دقیقا مشخص نیست اما در این رابطه
دو فرضیه رایج وجود دارد .اساس فرضیه اول این است که میکروارگانیسﻢ های همراه ،از فیلتر کردن آب بهدست میآیند.
یعنی باکتری هایی که بتوانند در برابر هﻀﻢ و پاسخ ایمنی اسفنج مقاومت کرده و از سیستﻢ کانال به مزوهیل مهاجرت کنند
توانایی زیست به همراه اسفنج ها را به دست می آورند (.)Friedrich et al., 1999
فرضیه دوم انتقال عمودی میکروارگانیسﻢ ها ،همراه الروها ،تخﻢها یا جوانههاست .این فرضیه در مورد گروههای همراه
 alpha-proteobacteriumدر اسفنج  Rhopaloeides odorabileاثبات شده است .میکروارگانیسﻢهای همراه
 alpha-proteobacteriumدر هفت جنس اسفنج از مناطق جغرافیایی دور از هﻢ یافت شدهاند (.)Webster and Hill, 2001
همچنین مطالعه الرو  Mycale laxissimaنشان داد که سویههای شبیه به  alpha-proteobacteriumدر الرو آن نیز ﺣﻀور
داشتند که شواهدی مبنی بر انتقال عمودی میکروارگانیسﻢ های همراه از اسفنج به الرو است (.)Enticknap et al., 2006
با توجه به اینکه تاکنون در مورد جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومیستهای همراه اسفنجهای سواﺣل ایران تحقیقی
صورت نگرفته است ،در این تحقیق جداسازی و شناسایی اکتینومیستهای  2سویه اسفنج خلیج فارس انجام شد و
پتانسیلهای ضد باکتریایی سویههای جداسازی شده مورد بررسی قرار گرفت.
(Fuerst et al.,
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این مطالعه در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در سال  2171انجام شد .نمونههای سالﻢ  2گونه اسفنج مطالعه شده در این تحقیق
با غواصی در اطراف جزیره خارکو به دست آمدند .نمونه ها در ظروف استریل درب دار و محتوی یخ به آزمایشگاه منتقل و
در -25درجه سانتیگراد نگهداری شدند .آمادهسازی نمونه اسفنج به منظور فعال کردن میکروارگانیسﻢهای همزیست و ﺣذف
باکتریهای سطح انجام شد .سپس  2سانتی متر مکعب از مزوهیل هموژنیزه گردید ).(Raczkowski, 2010; Peraud, 2006
برای خالص سازی و شناسایی مرفولوژیک و بیوشیمیایی اکتینومیست ها ،بافت هموژنیزه شده با استفاده از آب دریای استریل،
رقیق و نهایتاً در محیﻂ کشت های تغییر یافته مارین آگار ،امرسون آگار ،نوترینت آگار و اوره آگار کشت داده شدند ( Li et al.,
 .)1998; Hentschel et al., 2006; Gandhimathi, et al., 2008پلیتهای تلقیح شده در دمای  22درجه سانتیگراد ،در
گرمخانه به مدت  29روز دماگذاری شدند .پس از رشد کلنیهای اکتینومیست بر روی پلیتها ،با انجام مکرر کشت خطی،
انواع مختلف این کلنی ها که از نظر مرفولوژی (شکل ،اندازه و رنگ) متفاوت بودند از یکدیگر تفکیک شده و خالص سازی
گردیدند ،به طوری که در هر پلیت تنها یک نو ع کلنی رشد نمود .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از رشد قارچ ها ،به
میزان  25میکروگرم در لیتر نیستاتین به محیﻂ های کشت افزوده شد (.)Zheng et al., 2000
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ﺣﻀور تعداد زیادی از میکروارگانیسﻢها درون مزوهیل بسیاری از گونههای اسفنج به اثبات رسیده و مشـخص شده است که
باکتریها و قارچها ﺣجﻢ قابل توجهی از زیست توده اسفنجها را به خود اختصاص دادهاند .بـر اسـاس تحقیقـات جدیـد
مشخص شده است که عمده تواناییهای بیوسنتزی اسفنجها به دلیل ﺣﻀور میکروارگانیسﻢهای همراه آنهاسـت بـه همین
دلیل در ﺣال ﺣاضر تالشهای بسیاری برای جداسازی میکروارگانیسﻢهای همراه اسفنجها و شناسـایی خـواص مواد تولیدی
آنها در ﺣال انجام است ( .)Hentschel et al., 2002جداسازی میکروارگانیسﻢهای همراه موجودات دریایی و از جمله اسـفنجها
کار سادهای نیست زیرا میکروارگانیسمهای مذکور بسیار کند رشد بوده و با توجه به محیﻂ خاص زنـدگی خـود ،در محیطهای
کشت موجود که عمدتا برای رشد میکروارگانیسﻢهای خشکیزی طراﺣی شدهاند رشد نکرده یا به سختی رشد می کنند
( .)Abdelmohsen et al., 2010اکتینومیستها ﺣدود  25%از جمعیت باکتریایی رسوبات بستر دریا را تشکیل میدهند که در
سالهای اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته اند .اکتینومیستهای خشکی ،تولیدکننده مهﻢ و قابل توجه بسیاری از
آنتیبیوتیکها هستند با این وجود منابع دریایی آنها در این زمینه کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند (.)Bredholt et al., 2008
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دانشگاه هرمزگان

دوره  ،7شماره  ،1تابستـان 1931

به منظور شناسایی مرفولوژیک و بیوشیمیایی جدایه ها ،پس از مشاهدات میکروسکوپی و بررسی ظاهر و رنگ کلنی ها ،توانایی
تولید رنگدانه ،قابلیت رشد در شوری های مختلف و در دمای  17درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین آزمون
های اسیدفست ،اوره آز و کاتاالز بر روی آنها انجام شد (.)Xi et al., 2012; Toth et al., 2013
غربالگری اولیه
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برای تهیه عصاره ،اکتینومیستها به محیﻂ کشت تلقیح شدند و پس از رشد کامل ،به وسیله کاغذ صافی سلولزی ،محیﻂ
کشت صاف شده و رسوب موجود در کاغذ صافی در پلیتهای شیشهای استریل ریخته شد و به مدت  92ساعت در دمای 95
درجه سانتیگراد نگهداری شد تا کامال خشک شود .کلنیهای خشک شده اکتینومیستها در هاون چینی به طور کامل آسیاب
و پودر شدند.
برای تهیه عصاره به پودر آماده شده در فالکون ها ،ﺣالل مناسب (کلروفرم یا متانول) با نسبت  2به  2وزنی/ﺣجمی اضافه شد
یعنی به ازای هر گرم رسوب خشک باکتری  2میلیلیتر ﺣالل اضافه شد .فالکونها به مدت  29ساعت در دمای اتاق با استفاده
از دستگاه شیکر مخلوط شده و پس از آن به مدت  25دقیقه با سرعت  1555دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .محلول رویی
جدا و در دستگاه روتاری با دمای  10درجه سانتیگراد تغلیظ شد .مایع تغلیظ شده با همان ﺣالل اولیه به ﺣجﻢ  0میلیلیتر
رسید (.)Tian, 2012; Huang et al., 2008

در این روش برای تهیه دیسک از کاغذ صافی سلولزی واتمن استفاده شد که با دستگاه پانچ به شکل دیسک های  6میلی
متری پانچ شده و استریل گردیدند و به مدت  29ساعت در عصاره های تهیه شده از اکتینومیست ها قرار داده شدند .سپس
دیسکهای آغشته به عصار ه مورد نظر در پلیت هایی که در آنها باکتری های بیماری زا به صورت یکنواخت بر روی سطح
محیﻂ ،کشت شده بودند قرار گرفتند و در دمای  17درجه سانتیگراد به مدت  29ساعت دما گذاری شدند .قدرت ضد
باکتریایی اکتینومیست ها با اندازهگیری هاله عدم رشد اطراف دیسک ها از جایی که باکتری هیچ گونه رشدی نداشتند ،با
استفاده از کولیس اندازه گیری و نتایج ثبت گردیدند .در روش انتشار دیسک ،عصاره کلروفرمی ،متانولی و همچنین آب مقطر
به عنوان کنترل منفی استفاده شد (.)Valli et al., 2012
استخراج ژنوم و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز

به منظور شناسایی مولکولی جدایه  MZ7که خواص ضدباکتریایی آن در مقایسه با سایرین بیشتر بود ،در ابتدا استخراج ژنوم
آن با استفاده از روش  TESانجام شد (.)Sambrook, 2014

www.SID.ir

55

Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir at 12:12 +0430 on Sunday June 16th 2019

برای شناسایی اکتینومیستهایی با خواص ضدباکتریایی از روش  Cross streakاستفاده شد .در این روش  22جدایه
اکتینومیست به دست آمده از مرﺣله قبل ،به صورت خطی در مرکز پلیت کشت داده شد و به مدت  7روز در گرمخانه در
دمای  22درجه دماگذاری شدند .پس از رشد اکتینومیستها ،باکتریهای بیماریزا به صورت خﻂهای عمود بر کلنی
اکتینومیست با فاصله یک سانتیمتر از آن کشت داده شدند (فاصله کشتهای خطی باکتری بیماریزا از هﻢ نیز یک سانتیمتر
در نظر گرفته شد) و به مدت  29ساعت در گرمخانه با دمای  17درجه سانتیگراد دماگذاری شدند .در صورتی که آنتیبیوتیک
جزیی از مواد بیرون سلولی اکتینومیست باشد رشد باکتری بیماریزای کشت شده در اطراف کلنی اکتینومیست متوقف
میشود .در این روش بررسی قدرت ضد باکتریایی اکتینومیستها بر اساس فاصله رشد باکتری بیماریزا تا خﻂ کشت
اکتینومیست می باشد (.)Valli et al., 2012; Li et al., 2012
در این تحقیق ،باکتریهای بیماریزای Klebsiella ، Escherichia coli،Enterobacter aerogenes ،Staphylococcus aureus
 Shigella flexneri ،Proteus mirabilis ،Salmonella typhi، pneumoniaeو  Pseudomonas aeruginosaاستفاده شدند.
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جدول  .2برنامه واکنﺶ زنجیره ای پلیمراز ()PCR
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پس از تعیین توالی محصول  PCRتوسﻂ شرکت  Bioneerکره جنوبی ،بازسازی توالیهای  DNAبا استفاده از نرم افزارهای
بیوانفورماتیک  Chromasو  MAFFTانجام شد و با استفاده از  Blastدر سایت  WWW.ncbi.nlm.nih.govنزدیکترین جدایه
به اکتینومیست شناسایی شده در این تحقیق ،مشخص گردید .برای رسﻢ درخت فیلوژنی و محاسبه فاصله ژنتیکی از نرمافزار
 MEGA6و ClustalWاستفاده شد.

در این تحقیق جدایههای  mz2 ،mz1و  mz3از اسفنج  Dictyonella sp.و  mz7،mz6 ،mz5و mz8از اسفنج
 simulansبررسی شدند .نتایج شناسایی مورفولوژیک و بیوشیمیایی اکتینومیستهای به دست آمده در جدول  2آمده است.
روش Cross streak

Haliclona

Ar

نتایج این آزمون نشان داد که از بین  22اکتینومیست جداسازی شده در این تحقیق 7 ،جدایه دارای فعالیت ضد باکتریایی
بودند (جدول  .)1نتایج به دست آمده در  6ﺣالت از  5تا  0توصیف شده است :عدم رشد باکتری بیماریزا ( ،)5رشد باکتری
بیماریزا کﻢتر از محدوده تعیین شده  2سانتیمتری ( ،)2رشد باکتری بیماریزا تا محدوده  2سانتیمتر ( ،)2رشد باکتری
بیماریزا بیﺶتر از محدوده  2سانتیمتر بوده اما به کلنی اکتینومیست نمیرسد ( ،)1رشد باکتری بیماریزا تا کلنی
اکتینومیست ( ،)9رشد باکتری بیماریزا در سرتاسر پلیت (.)0
الزم به ذکر است که با توجه به اینکه سویه شماره  2فقﻂ در محیﻂ کشت  SDAقادر به رشد بود و باکتریهای بیماریزا نیز
قادر به رشد در این محیﻂ کشت ن بودند یا رشد ضعیفی در آن داشتند ،این آزمون برای سویه شماره  2انجام نشد .اما با
عصاره گیری از این اکتینومیست قدرت ضدمیکروبی آن مورد آزمایﺶ قرار گرفت .در شکل  2تصویری از نتایج روش Cross
 streakآورده شده است .نتایج نشان دادند هیچکدام از  7اکتینومیست به دست آمده ،پس از گذشت  2تا  2روز در ﺣالت  9یا
 0قرار نگرفتند .جدایه  mz7قویترین و جدایه های  mz3و mz5ضعیفترین نتایج را نشان دادند .همچنین اکتینومسیت mz7
که بهترین نتایج را به خود اختصاص داد به مدت یک هفته مورد بررسی قرار گرفت نتایج این بررسی بیانگر این مطلب بود

Denaturation
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پس از اطمینان از کیفیت مناسب  DNAاستخراج شده ،برای تکثیر ژن  26S rRNAبا استفاده از پرایمر مستقیﻢ با توالی
 CGC GGC CTA GCT TGT TGو پرایمر معکوس با توالی  CCG TAC TCC CCA GGC GGG Gواکنﺶ زنجیرهای
پلیمراز انجام شد .ﺣجﻢ و غلظت مواد استفاده شده در واکنﺶ زنجیره ای پلیمراز عبارت بودند از :یک میکرولیتر  DNAالگو با
غلظت 05میکروگرم 2/0 ،میکرولیتر بافر  ،PCRیک میکرولیتر از هر یک از پرایمرهای مستقیﻢ و معکوس با غلظت 25
پیکوموالر ،یک میکرولیتر  25 dNTPمیلی موالر 2/0 ،میکرولیتر منیزیﻢ کلراید  05میلی موالر 5/1 ،میکرولیتر آنزیﻢ DNA-
 Taqپلیمراز و  26/7میکرولیتر آب مقطر دیونیزه .برنامه استفاده شده در  PCRدر جدول  2آمده است.

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،7شماره  ،1تابستـان 1931

مجله بوم شناسی آبزیان

که این جدایه پس از  7روز همچنان بر روی باکتری  E. aerogenesاثر بازدارندگی داشته و رشد باکتری  E. aerogenesدر روز
هفتﻢ در ﺣالت  1قرار می گرفت.
جدول  .2نتایج شناسایی مورفولوژیک و بیوشیمیایی
M
z2

تست اورهآز

+

+

+

+

+

+

+

تست اسید فست

+

+

+

+

+

+

+

تست کاتاالز

+

+

+

+

+

+

+

رشد در شوری 5/70%

+

+

+

+

+

+

+

رشد در شوری 0%
رشد در شوری 25%

+
+

+
+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

رشد در  17درجه

-

+

-

+

+

-

+

رشد در  22درجه

+

+

+

+

+

+

+

سفید

سیاه

سفید -خاکستری

کرم -نارنجی

زرد -سبز

سبز -سفید

سیاه

زرد

سفید

قهوهای

زرد

سیاه

یشمی

یشمی

یشمی

یشمی

تستها

ID

رنگ پشت کلنی

سفید

سفید

رنگ کلنی پس از  2هفته

گلبهی

یشمی

eo

fS

رنگ روی کلنی

گلبهی

روش انتشار دیسک

جدول  .1نتایج آزمون  Cross streakپس از یک روز
E.coli

S.flexneri

S.typhi

K.pneumoniae

P.aeruginosa

P.mirabilis

Mz2

2

2

2

2

1

2

2

-

Mz3

2

2

2

2

2

1

2

-

Mz5

2
2
5
2

2
2
5
5

2
1
5
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
1
2
2

2
2
2
1

2
2
2
2

بیماریزا
سویههای
اکتینومیست

Mz6
Mz7
Mz8
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S.aureus

E.aerogenes

باکتریهای

Ar
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iv

در این روش دیسک های آغشته به عصارههای متانولی و کلروفرمی اکتینومیستهای استخراج شده و هﻢچنین دیسکهای
آغشته به آب مقطر به عنوان کنترل منفی به کار برده شدند .بر اساس قطر هاله عدم رشد ایجاد شده اطراف دیسکها (بر
ﺣسب میلی لیتر) قدرت ضد باکتریایی اکتینومیستهای مورد آزمون ،سنجیده شدند (جدول  .)9دیسکهای کنترل منفی
چون هاله عدم رشدی ایجاد نکردند همچنین اکتینومیست های  mz3و  mz5به دلیل نتایج ضعیفی که در این آزمون داشتند
در جدول  9ذکر نشدند .در شکل  2ایجاد هاله عدم رشد در اطراف دیسکها نمایﺶ داده شده است.
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نام جدایه

m
z1

M
z3

Mz5

Mz6

Mz7

Mz8
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شکل  .2تصویر سمت راست
اکتینومیست  mz7و باکتری
 Enterobacter aerogenesرا
پس از یک روز و تصویر سمت
میدهد.

شکل  .2پلیت سمت راست هاله عدم
رشد باکتری  Shigella flexneriدر

ID

اطراف دیسک های آغشته به عصاره

های متانولی و کلروفرمی اکتینومیست
 mz7را نشان می دهد و در شکل
نمایﺶ داده شده است.

eo

fS

سمت چپ نحوه قرار گرفتن دیسک ها

25±5/0

-

20±2/2

20±2/0

22±0/5

22±5/1

-

12±5/0

19±2/7

27±2/0
22±5/0
21±2/2
27±5/0
26±5/9
21±5/9
20±2/2
22±5/1

22±5/0
22±2/9
22±2/2
25±5/9
22±2/0
22±2/2

20±2/2
7±2/0
29±5/9
27±1/0
26±2/2
25±2/2
29±5/9

21±5/0
7±5/0
20±5/0
21±2/0
20±2/2
20±2/2
22±5/1
22±5/9

نوع عصاره

عصاره متانولی

-

20±2/0

Ar

عصاره کلروفرمی
عصاره متانولی
عصاره کلروفرمی
عصاره متانولی
عصاره کلروفرمی
عصاره متانولی
عصاره کلروفرمی
عصاره متانولی
عصاره کلروفرمی

ch
iv

نمونههای

اکتینومیست

E. coli

Mz8

S. flexneri

Mz7

S. typhi

Mz6

K. pneumoniae

Mz2

P. aeruginosa

Mz1

بیماریزا

P. mirabilis

باکتری

E. aerogenes

جدول  .9نتایج آزمون انتشار از دیسک؛ قطر هاله عدم رشد بر ﺣسب میلیمتر

20±1/2
20±5/7
7±2/0
21±2/0
27±5/0
20±2/0
21±2/9
22±2/2

22±2/0
20±5/1
22±2/6
-

25±5/6
20±2/2
2±5/0
22±2/0
22±2/1
20±2/7
-

شناسایی مولکولی اکتینومیست mz7

ژنوم استخراج شده بر اساس روش  TESدارای کیفیت نسبتاً مناسبی بود و نسبت  A260/A280با استفاده از
اسپکتروفوتومتری  2/929به دست آمد .با توجه به اینکه قطعه  DNAتکثیر شده نسبتاً بزرگ بود توالی یابی با دوبار خوانﺶ
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چپ پس از  7روز را نشان

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،7شماره  ،1تابستـان 1931

مجله بوم شناسی آبزیان

انجام شد .در شکل  1تصویر باند تولید شده محصول  PCRپس از انجام الکتروفورز آورده شده است .انجام بالست مشخص
نمود که شبیه ترین جدایه به اکتینومیست  mz7به دست آمده در این تحقیقMicrococcus yunnanensis strain YIM ،
 65004با  77%شباهت می باشد .با استفاده از نرم افزار  MEGA6فاصله ژنتیکی این دو جدایه  5/57به دست آمد و درخت
فیلوژنی بر اساس روش  Maximum Like Lihood Treeرسﻢ گردید.

ID
fS

شکل ( .1الف) تصویر باند محصول  PCRاکتینومیست ( ،mz7ب) درخت فیلوژنی اکتینومیست mz7

eo

بحث

ch
iv

در این تحقیق از روش  Cross streakبرای مرﺣله اولیه بررسی خاصیت آنتیباکتریال اکتینومیستهای جداشده استفاده شد با
این تفاوت که کشت باکتریهای بیماری زا با فاصله معین از خﻂ کشت اکتینومیست انجام شد و نتایج بر اساس فاصله رشد تا
کلنی اکتینومیست در  6ﺣالت گزارش گردید .به این ترتیب میتوان اکتینومیستها را بر اساس قدرت آنتیباکتریال دسته-
بندی نمود و قویترین سویهها را برای مراﺣل بعدی انتخاب کرد.

Ar

روش  Cross streakیکی از روشهای مرسوم برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی باکتریها و قارچها می باشد .در مطالعات انجام
شده توسﻂ والی و همکاران در  2522از این روش برای غربالگری اولیه قدرت ضدمیکروبی سویههای اکتینومیست جداشده از
رسوبات دریایی استفاده کردند و نتایج به دست آمده را به صورت مثبت و منفی گزارش نمودند (.)Valli et al., 2012
در روش انتشار از دیسک ،انتشار خارجی آنتیبیوتیک از یک منبع به سطح محیﻂ کشت جامد باعث ایجاد یک هاله بازدارنده
رشد می شود ،قطر این هاله متناسب با لگاریتﻢ غلظت آنتی بیوتیک است ( .)Salami, 2004در این مطالعه عصارههای متانولی
(قطبی) و کلروفرمی (غیرقطبی) از اکتینومیست ها تهیه شد و برای انجام روش انتشار از دیسک مورد استفاده قرار گرفت .در
مطالعات انجام شده در این زمینه معموال یکی از عصارههای قطبی و غیرقطبی ایجاد هاله رشد مینمودند اما جالب توجه است
که در این مطالعه هﻢ عصاره متانولی و هﻢ عصاره کلروفرمی هاله عدم رشد ایجاد کردند .در مورد جدایه های مختلف
اکتینومیست ،قدرت عصارههای قطبی و غیرقطبی متفاوت بود که نشان می دهد در عصارههای مذکور ،هﻢ ترکیبات
ضدباکتر یایی قطبی و همچنین ترکیبات ضد باکتریایی غیرقطبی وجود داشته است .صحت این مطلب با  1مرتبه تکرار
آزمایﺶ و عصاره گیری مجدد مشخص گردید .از بین سویههای اکتینومیست مورد آزمون ،سویههای  mz1و  mz7دارای
بیشترین قدرت ضد باکتریایی بودند .نتایج مشخص کرد که عصاره کلروفرمی  mz1قویتر از عصاره متانولی آن بوده و عصاره
متانولی  mz2قویتر از عصاره کلروفرمی آن میباشد .در مورد  mz6نتایج مربوط به دو عصاره بسیار نزدیک به هﻢ بودند .عصاره
متانولی mz7و  mz8نیز قوی تر از عصاره کلروفرمی آن بود .در بیشتر نمونه ها عصاره متانولی آنها قویتر از عصاره کلروفرمی
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(الف)

(ب)

فعالیت ضدباکتریایی اکتینومیست های جدا شده از اسفنج ...

زارعی و همکاران

بود که می تواند به دلیل قوی تر بودن ترکیبات ضدباکتریایی قطبی یا ﺣساسیت بیشتر میکروارگانیسﻢهای بیماریزای مورد
آزمون ،نسبت به این ترکیبات باشد.

fS

ID

راچکوفکسی و همکاران در سال  2525در تحقیقی مشابه ،به مطالعه تنوع زیستی اکتینومیستهای هﻢزیست اسفنجهای
دریای کارائیب از پورتوریکو و بررسی مشخصات متابولیک آنها پرداختند .در این تحقیق  25سویه مختلف اسفنج کارائیب و
رسوبات از  9محل مختلف از آبهای ساﺣلی پورتوریکو جمعآوری شد .در بررسی تنوع و تولید متابولیتهای زیست فعال
اسفنجهای کارائیب ،در مجموع  225اکتینومیست جداسازی و بر اساس تجزیه و تحلیل توالی ژن  26S rRNAشناسایی شد.
نتایج نشان داد تنوع اکتینومیستهای قابل کشت در نمونههای اسفنج نسبت به اکتینومیستهای رسوبات باالتر بود .هﻢچنین
اکتینومیستهای هﻢزیست اسفنج تنوع باالتری در متابولیتهای ثانویه آنتیبیوتیکی نسبت به نمونههای رسوبات داشتند.
عالوه بر این 27 ،ترکیب آنتیبیوتیکی از دو سویه استرپتومیسس خالص سازی شدند که  7ترکیب آن مشتقات جدیدی از
 frigocyclinoneبودند و  2ترکیب نیز قبال از استرپتومیسس گریسوس از قطب جنوب جدا شده بود (.)Raczkowski, 2010

Ar

تشکر و قدردانی

ch
iv

eo

با توجه به اینکه اکتینومیستها ،پرکاربردترین میکروارگانیسﻢها برای تولید آنتیبیوتیکها هستند و نظر به اینکه اسفنجها
منبع مناسبی برای به دست آوردن اکتینومیستهای جدید میباشند به نظر می رسد جداسازی میکروارگانیسﻢها به خصوص
اکتینومیست ها از اسفنج های خلیج فارس ،می تواند زمینه کاری مناسب برای یافتن سویههای جدید باشد .همچنین خواص
ضد باکتریایی قابل توجه برخی از اکتینومیست های به دست آمده در این مطالعه ،نشان می دهد پتانسیل انجام تحقیقات
بیشتر در این مورد وجود دارد از جمله می تو ان به مطالعه تاثیر اکتینومیست های به دست آمده بر کنترل بیماریهای قارچی و
باکتریایی آبزبان پرورشی و استخراج متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی اشاره نمود .از آنجایی که انتخاب محیﻂ کشت
مناسب در پروسه جداسازی میکروارگانیسﻢ ها و به ویژه اکتینومیست های همزیست با موجودات دریایی بسیار ﺣائز اهمیت
است تالش در جهت معرفی محیﻂ کشت های جدید در این زمینه مفید خواهد بود.

نویسندگان از کارشناسان و اساتید پژوهشکده خلیج فارس کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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سالمی و همکاران در سال  2122اقدام به جداسازی مواد ضدباکتریایی از استرپتومیسسهای بومی ایران کردند که در این
تحقیق به منظور غربالگری از روش انتشار در پلیت برای  215استرپتومیسس جدا شده از قسمتهای مختلف خاکهای ایران،
استفاده کردند .در نهایت سویه  72که فعالیت بیشتری نسبت به بقیه نشان داد برای جداسازی و شناسائی آنتیبیوتیک انتخاب
گردید .پس از شناسائی ،سویه  72جزء دسته  Streptomyces diastaticusطبقهبندی گردید .همچنین آنتیبیوتیکهای تولید
شده توسﻂ سویه  72جداسازی و شناسایی شدند و جزو دسته آمینوگلیکوزیدها طبقه بندی گردیدند (.)Salami, 2004
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