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 چکیده

 مهم چالش عنوان به کیوتیبیمقاوم به آنت یکل ایشیاشر يهاهیسو وعیش ،یکیوتیبیآنت مقاومت دنبال به ریاخ يهاسال در :مقدمه

 دیتول تیقابل لیدلبه  هاسسیسترپتوماا. باشدیم یعیطب أبا منش اثرگذار يهاکیوتیبیآنت توسعه ازمندین که است شده مطرح یپزشک

کننده مواد دیتول يآبز يهاسسیاسترپتوما يحاضر با هدف جداساز مطالعهارتباط،  نیا درمعروف هستند.  کیوتیبیو آنت هیثانو تیمتابول

 .شد انجامبختگان  اچهیدر از نیسیجنتامامقاوم به  یکل ایشیاشر هیعل یکروبیضد م

 بیوتیک،یمقاوم به آنت کلی یاشیاشر يها بر باکتریسساسترپتوما یستیاثر آنتاگون یبررس راستاي درم گا یناول ها:مواد و روش

( ISP2) یکشت اختصاص یطدر مح هايشد. کشت باکتر يآورجمع بختگان دریاچهاز  آبینمونه  9۰ مطالعه این دراست.  گیرينمونه

بر  یهثانو یتمتابول یاثربخش یینو تع ي. جداسازیرفترد نظر صورت پذمو يهایسساسترپتوما يسازو خالص يانجام شد و جداساز

 جهت و گردیدها استخراج آن DNAاثربخش،  يهایسساسترپتوما یلکولوم یبررس منظور بهانجام شد.  یسکپاتوژن به روش انتشار د

 .فرستاده شد Learn Genetics شرکت به مولکولی شناسایی

 که جدایه یکها آن میان ازترشح کردند.  یتمتابول جدایه هفتجدا شد که  آبنمونه  9۰از  رپتومایسساست 97پژوهش  یندر ا :هایافته

 .شد شناختهStreptomyces sp. strain 11K402 و  گردید یابییتوال ،داشت یسینمقاوم به جنتاما کلی یاشیاشر بر تريمناسب بخشیاثر

 يو جداساز یافتنجهت  یمنبع مناسب آبی هايیطتوان گفت که محیپژوهش م ینز اآمده ادست  هب یجبا توجه به نتا :یریگجهینت

 .باشندیم یکروبیکننده مواد ضد میدتول يهایسساسترپتوماها و ینومایستاکت

 

 دارویی مقاومت، کلی یاشیاشر، یسساسترپتوما :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 ستمیساز معضالت  یکی ییدارو يهامقاومت امروزه

و سازمان جهانی بهداشت سطح  شده محسوب یرماند

ها يرا گزارش کرده است. باکتر ییایاز مقاومت باکتر ییباال

از  یناش یکیژنت يهاجهش و یکروموزوم راتییتغ لیدلبه 

ها مقاوم کیوتیبیها نسبت به آنتو ترانسپوزون دهایپالسم

ها به طور کیوتیبیچند دهه گذشته آنت یط(. 9) شوندیم

 از هیرویاستفاده ب واند مورد استفاده قرار گرفته ياگسترده

 جیتدر بهها سمیکروارگانیبر م یها و فشار انتخابکیوتیبیآنت

ها شده است يدر باکتر یکیوتیبیمقاومت آنت وعیباعث ش

 هاکیوتیبیآنتدر برابر  ییمقاومت دارو شیافزا(. 2،3)

سطح جهان شده در  یو چالش عموم ینگران کی به لیتبد

 یفعل روند چنانچهکه  شودیم زده نیتخم(. 3است )

 يهاعفونت 2۰0۰ سال تا بماند، یباق یکیوتیبیآنت مقاومت

 9۰باعث مرگ  احتماالً هاکیوتیبیآنت برابر در مقاوم

 پژوهشگران لیدل نیهم به ؛(3) شودنفر در سال  ونیلیم

 يجستجو يراستا دردر سراسر جهان به طور مداوم 

و  يمقابله با عواقب جد يبرا دیجد یکیوتیبیآنت باتیترک

 درکنند. یتالش م هايباکتر یکیوتیبیمقاومت آنت ییایپو

 شیبفعال  یستیز دیجد باتیترک کشف به ازیارتباط، ن نیا

ها به سمیکروارگانیاز م یبرخ. شودیم احساس شیپ از

 و يمغذ مواد کسب جهت در رقبا گریمنظور رقابت با د

 30 (.0-7کنند )یم دیتول را یکیوتیبیآنت مواد رشد، يفضا

 توسط یستیز فعال يهاتیمتابول تمام از درصد

 7۱حدود  انیم نیا ازشود که یم دیتول هاستینومیاکت

 شوندیم دیتول سسیاسترپتوما يهاگونهدرصد توسط 

 يهستند که حاو ییهاوتیپروکار هاستینومیاکت(. ۴،1)

 و باشندیمخود  DNA در نیتوزیس و نیوانگ يباال درصد

 يندهایفرا در ياریبس ییتوانا ت،یابلق نیبر ا هیبا تک

 لیبه دل هاستینومیاکت در سمی. تنوع متابولدارند یتیمتابول

صدها  به مجهزکه  شودیم باعث هابزرگ آن اریژنوم بس

و به  نمودهژن را کنترل  انیکه ب که گردند یسیفاکتور رونو

(. 9۰) ددهنیم را خاص يازهایبه ن یدهپاسخاجازه  هاآن

هستند که  یمهم يهاسمیکروارگانیم هاسسیاسترپتوما

ها، مونوژنیا همچون هیثانو يهاتیمتابول و دیمف يهامیآنز

 کنندیم دیتول راها کیوتیبیو آنت يتومور ضد باتیترک

 جمله از یمتنوع يکاربردهاها سسیسترپتوماا(. 97-99)

 ،ییمواد غذا ،یستیز يهاشگاهیپاال ،ینساج عیصنا در

و  ندهیمواد شو ،يو کاغذ، کشاورز يبندبسته عیصنا

 يابه طور گسترده هاسسیاسترپتوما(. 9۴) دارند ییدارو

 یغن يدیاس یخشک و کم يهاخاک در ژهیودر خاک به 

توده  ستیاز ز يادیو نسبت ز دارند حضور یاز مواد آل

 در نیبنابرا ؛(91دهند )یم لیتشکخاک را  یکروبیم

با وجود تنوع . شوندیم افتی وفور به یخاک يهاطیمح

 يهاسمیکروارگانیم يباال لیها و داشتن پتانسآب یکروبیم

 تیخاص يدارا هیثانو يها تیمتابول دیآب در تول ساکن

کمتر از  اریگروه بس نیا مطالعات در مورد ،یکروبیضد م

 از ياری(. بس2۰) بوده است خاک يهاسمیکروارگانیم

 رو نیا از ؛هنوز هم ناشناخته هستند یعیطب يهاطیمح

 يجداساز يبرا ارزشمندمنبع  کیتوانند به عنوان یم

 قرارمورد مطالعه  یپزشک نظر از مهم يهاسمیکروارگانیم

بختگان  اچهیاز در حاضر پژوهش(. در 29) رندیبگ

شده توسط  دیتول يهاتیشد و متابول يبردارنمونه

 ایشیاشر هیشده عل يجداساز يهاسسیاسترپتوما

عفونت . دیگرد یبررس نیسیمقاوم به جنتاما يهایکل

. باشدیم جامعه سطح در عیشا يماریب کی يادرار

 يهالیکه باس هستند آن از یحاکشده ت انجام مطالعا

 از که باشندیم يادرار يهاعفونت شتریل بعام یگرم منف

ها عفونت نیدرصد از ا ۴۰عامل  یکل ایشیاشرها آن نیب

 مقاومت زانیم که دهندیم نشان ها(. گزارش22بوده است )

 گریبا د سهیدر مقا یکل ایشیاشر يدر باکتر یکیوتیبیآنت
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 است ممکن که است داشته يشتریب اریبس وعیش هايباکتر

 نیهمچن و خودسرانه زیتجو متعارف، ریغ يهادرمان حاصل

 نیا از ؛(23-2۱) باشد يباکتر یکیوتیبیآنت تمقاوم توسعه

 کنندهدیتول يهاسسیاسترپتوما حاضر پژوهش در رو

 به مقاوم یکل ایشیاشر هیعل یکروبیم ضد يهاتیمتابول

 دیگرد ییشناسا و يجداساز بختگان اچهیدر از نیسیجنتاما

 مواد افتنی جهت در کوچک هرچند یگام بیترت نیا به تا

 .شود اشتهبرد دیجد اثرگذار
 

 هامواد و روش

 هاسسیاسترپتوما هیاول یجداساز و یریگنمونه

 نیدوم هکتار، 73020 معادل یمساحت با بختگان اچهیدر

 کشور شور آب يهااچهیدر جمله از و رانیا بزرگ اچهیدر

 غرب يلومتریک 7۰ راز،یش يلومتریک 9۱۰ در که است

 سنجانار شهرستان شرق يلومتریک 3۰ و زیرین شهرستان

 یفرورفتگ کی صورت به اچهیدر نیا(. 9 شکل) دارد قرار

 به که است لومتریک 9۰۰ تا 7۰ یبیتقر طول به دهیکش

 گسترش یشرق جنوب به یغرب شمال جهت با انحنادار یشکل

. است گرفته بر در را چگانیپ يهاکوه بیترت نیا به و افتهی

 مبو ستیز و کیاکولوژ طیشرا لیدل به بختگان اچهیدر

 قابل و مناسب یمکان دارد که ياشدهشناخته کمتر و مناسب

 يهاگونه انواع ییشناسا و يبردارنمونه پژوهش، جهت مطالعه

 . است هاسسیاسترپتوما ژهیو به ییایباکتر

فصل  در و 9317 سال در يریگمطالعه نمونه نیا در

 سطح از آب برداشتصورت  بهنمونه آب  9۰بهار انجام شد. 

 در لیاستر ظرف به انتقال و یسیس 0۰ زانیم به هاچیدر

از نقاط مختلف  لومتریدر فواصل پنج ک مختلف يهازمان

 برداشتمتر نسبت به ساحل  0۰تا  2۰و فاصله  اچهیدر

 شگاهیآزما در. شد منتقل شگاهیآزما به سرعت به و دیگرد

 نظر، مورد يباکتر بودن يهواز به توجه با کار شروع از قبل

 سه تا دو مدت به ،یآب يهانمونه به یهواده نظورم به

 قرار قهیدق در دور 90۰ سرعت با کریش دستگاه در ساعت

 از هاسسیاسترپتوما يجداساز يبرا ادامه در. شد داده

 یسیس 9 که صورت نیا به. شد استفاده رقت يسر روش

 آب یسیس 1 يحاو لوله به شده يآورجمع يهانمونه از

 9 کردن مخلوط از پس و دیگرد اضافه لیاستر مقطر

 نیهم به و دیگرد منتقل دوم لوله به اول لوله از یسیس

 عبارت به و لوله هر از. شد تکرار عمل نیا لوله نه تا بیترت

 یاختصاص يهاکشت طیمح به یسیس 9 رقت، هر از بهتر

 اضافه( Starch casein و  ISP2مانند) هاسسیاسترپتوما

 گرادیسانت درجه 2۴-3۰ يدما در هاتیپل سپس. دیگرد

دهنده لیواد تشکم .شدند يگرماگذار روز 7-9۰ مدت به

 .آورده شده است 2و  9 ها در جدولطیمح نیا

 

 هاسسیاسترپتوما هیاول ییشناسا

. شدند انیروز نما 9۰تا  7 گذشتپس از  هاهیجدا یکلن

 

 
 بختگان  اچهیدراز  ییهوا ریتصو :1 شکل
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 ISP2 کشت طیمح دهندهلیتشک مواد: 1 جدول

 گرم حسب بر مقدار مواد نوع

Malt extract 9۰ 

Yeast extract 3 

Glucose 3 

Nacl 90 

 

 Starch Casein Agarکشت  طیمحدهنده لیمواد تشک :2 جدول

 ییایمیش مواد مقدار

 Starch گرم  9۰

 Casein گرم 3/۰

 KNO3 گرم 2/۰

 Nacl گرم 2

 K2HPO4 گرم 2

 Mgso4.7H2o گرم ۰0/۰

 Caco3 گرم ۰2/۰

 FeSo4.7H20 گرم ۰9/۰

 Agar گرم 9۴

 cyclohexamide تریلیلیم 9۰۰

 Distilled water تریلیلیم 9۰۰۰

 

 و یشکل کلن ،یمدت زمان رشد، رنگ سطح و پشت کلن

 برآمده يهایکلنو  دندیگرد یبررس یکلن يهایژگیو گرید

 از هیاول یبررس يبرا. شدند انتخاب شکل یگچ و

 ،یکروسکوپیم یبررس در. دیگرد استفاده گرم يزیآمرنگ

 زین کاتاالز آزمون. شد یبررس يباکتر نازک يهارشته وجود

 . گرفت صورت هیاول ییشناسا يبرا

 

 یکروبیم ضد اثرات یبررس

 ایشیاشر يباکتر نمونه 0۰ مطالعه، نیا انجام منظور به

 يادرار عفونت به مبتال انماریب از شده يجداساز یکل

 يبرا و دیگرد هیته زدی يمرکز شگاهیآزما به کنندهمراجعه

 IMViC مانند یافتراق يهاآزمون از شتریب نانیاطم

(Citrate Prosakaur,-Voges Red, Methyl Indole, )

 وگرامیبیآنت. شد استفاده هایکل ایشیاشر ییشناسا جهت

 نسبت هاآن یکیوتیبینتآ يهامقاومت یبررس منظور به زین

 نیا در که شد یبررس بائر یکرب روش به نیسیجنتاما به

 سه به حداقل ن،یسیجنتاما بر عالوه هیجدا پنج انیم

 ن،یلیسیآمپ ن،یلیسیآموکس :شامل گرید کیوتیبیآنت

 م،یدیسفتاز ن،یکاسیآم ن،یپروفلوکساسیس ن،یکلیتتراسا

 ادامه و ددادن نشان مقاومت میسفکس و اکسونیسفتر

 (.3 جدول) شد انجام هیجدا پنج نیا مورد در هایبررس

 هیعل یکروبیم ضد مواد دیتول ییتوانا یبررس يبرا

 يهاسسیاسترپتوما ابتدا ن،یسیجنتاما به مقاوم یکل ایشیاشر

 صورت بهagar  ISP2 طیمح مرکز در شده يسازجدا

 در روز 7-9۰ مدت به و شدند داده کشت(يالکه) يانقطه

 کشت طیمح سپس. دندیگرد يگرماگذار درجه 2۴ يدما

 از پس و شد ختهیر طیمح يرو یآرام به آگار نتونیه مولر

 روش به هاآن يرو یکل ایشیاشر يهايباکتر طیمح بستن

 در ساعت 23 مدت به و شدند داده کشت یچمن و متراکم

 ادامه، در. دندیگرد يگرماگذار گرادیسانت درجه 37 يماد

 داده کشت يهاسسیاسترپتوما دور به رشد عدم يهاهاله

 يمبنا بر و شدند يریگاندازه کشخط از استفاده با شده

 .دندیگرد گزارش متریلیم

 

 تیمتابول یجداساز

 يهاتیمتابول شتریب و بهتر دیتول منظور به

 هاسسیاسترپتوما ابتدا شده، ياسازجد يهاسسیاسترپتوما

  سپس و شدند داده کشتAntibiotic activity  طیمح در

 

 استفاده مورد يهامریپرا يدینوکلئوت سکانس: 3 جدول

 قطعه طول پرایمر (5′          3′) نوکلئوتیدی سکانس

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 27F 93۴۱ 

GGTTACCTTGTTACGACTT  9312R 93۴۱ 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3tO_3enkAhWMGuwKHdblAkYQgAMoAHoECAYQAg&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fscholar_url%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fmic.microbiologyresearch.org%2Fcontent%2Fjournal%2Fmicro%2F10.1099%2F00221287-128-12-3061%253Fcrawler%253Dtrue%2526mimetype%253Dapplication%2Fpdf%26hl%3Dfa%26sa%3DX%26scisig%3DAAGBfm1lXBrJzr5tLqaYeigLZNkS9N9Mig%26nossl%3D1%26oi%3Dscholarr&usg=AOvVaw2LXYnWiHSml5rh1jyXqJWi
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 انکوباتور کریش در درجه 2۴ يدما در روز 9۰ تا 7 مدت به

 رشد، از پس. شدند داده قرار قهیدق در دور 90۰ سرعت با

 دور 0۰۰۰ سرعت با قهیدق 90 مدت به هاسسیاسترپتوما

 ریسا يبرا سوپرناتانت و دندیگرد وژیفیسانتر قهیدق در

 روش به سوپرناتانت از. گرفت قرار استفاده مورد شاتیآزما

 ضد اثر یبررس جهت ریبا یکرب روش به يگذارسکید

 .شد استفاده یکل ایشیراش هیعل یکروبیم

 

 سسیاسترپتوما ییشناسا

 27F یمرهايشده از پراجدا  هاييباکتر ییشناسا يبرا

 يبا نام و نشان تجار  Macherey Nagelیتو ک 1492Rو 

MN و  دوهود کالس  یرکار در ز یناستفاده شد. ا 

 UVشده توسط الکل و اشعه  یلاستر یطیدر مح

(Ultraviolet )انجام شد. به  یتالعمل کربق با دستواطم

 PCR (Polymeraseمحصول  یمنظور مشاهده و بررس

Chain Reactionدرصد 9ژل آگارز  ي(، الکتروفورز رو 

 يهاهیسو نییو تع يباکتر ییشناسا منظور به انجام شد.

انجام شد.  16srRNA یاختصاص یتوال یمورد نظر، بررس

 تیک سطتومورد نظر  يهانمونه DNA منظور، نیا يبرا

MN یآمده پس از طراحدست  به جیو نتا دیاستخراج گرد 

 به ،است یقطعات ژن ریکه تکث PCRل وحصمو  مریپرا

  فرستاده Learn Geneticsبه شرکت  یابییتوال منظور

 ها با داده زیآنالبه روش سنگر انجام شد.  یابییشد. توال

نسخه  GSL Biotech SnapGeneافزار استفاده از نرم

SnapGenn3.2.1 گرفت صورت. 

 

 نتایج

و  یبررس از پس ،شدهيآورجمع آبنمونه  9۰از مجموع 

 سسیاسترپتوما 97 ،یکروسکوپیمو  یماکروسکوپ ییشناسا

 (.2شد )شکل  يبختگان جداساز اچهیدر آباز 

 پسشد و  هیشده گسترش ته يسازجدا يهاياز باکتر

د یگرد یبررس ينور کروسکوپیم ریدر ز گرم يزیآماز رنگ

 و بودند مثبت کاتاالز و مثبت گرم هايباکتر نی(. ا3)شکل 

 ریز در هاقارچ هیشب لیطو اریبس يهارشته با اغلب

  (.3 شکل) باشندیم مشاهده قابل کروسکوپیم

 يهایکل ایشیاشر ییدارو تیحساس نییبه منظور تع

 

 
 بختگان اچهیدرشده از  جدا يهاسسیاسترپتوما يهانمونه: 2شکل 

 

                                    

 اچهیدر از شده يجداساز سسیاسترپتوما یکلن ریتصو :3 شکل

 به مقاوم يهایکل ایشیاشر بر اثرگذار تیمتابول کنندهدیتول بختگان،

 نیسیجنتاما

 از شده يجداساز سسیاسترپتوما یکروسکوپیم ریتصو :4 شکل

 يهایکل ایشیاشر بر اثرگذار تیمتابول هکننددیتول بختگان، اچهیدر

 نیسیجنتاما به مقاوم
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 وگرامیبیآنت آزمون انجام و يگذارسکید: 5 شکل

 

 Disk) سکیاز روش انتشار د پژوهش نیا در استفاده مورد

diffusionییدارو تیحساس و( 0)شکل  دی( استفاده گرد 

 اکسون،یسفتر ،میسفکس ن،یسیجنتاما مقابل در هاآن

 ن،یکلیتتراسا م،یدیسفتاز ن،یپروفلوکساسیس ن،یکاسیآم

با جدول  و شد یبررس نیلیسیآموکس و نیلیسیآمپ

 تیحساس ایانتها مقاومت  در. دیگرد سهیاستاندارد مقا

 در(. 3 جدول) شد گزارش هاکیوتیبینتآها نسبت به هیجدا

 عنوان به نیسیجنتاما به که ییهاهیجدا ها،هیجدا نیب

 نیاز ب کیوتیبیآنتسه  حداقلو  پژوهش نیا یاصل هدف

 ادامه يبرا داشتند، مقاومت شده ذکر يهاکیوتیبیآنت

شده از ينمونه جداساز 0۰ انیم از. شدندانتخاب  شاتیآزما

 که شد انتخابنمونه  پنج زد،یشهر  يمرکز شگاهیآزما

 تمام به)که  30 شماره یکل ایشیاشر هاآن نیترمهم

( و بود مقاوم پژوهش نیاستفاده در ا مورد يهاکیوتیبیآنت

 م،یسفکس برابر در تنها )که 3۴شماره  یکل ایشیاشر

 يبرا که بودحساس بود(  نیپروفلوکساسیو س اکسونیسفتر

 . شد استفاده هاآناز  شاتیزماآادامه 

 يجداساز سسیاسترپتوما نیترانتخاب مناسب يبرا

 ریسا نسبت به يشتریب یکروبیشده که توان ضد م

 يهاشده داشته باشد، قطر هاله جدا يهاسسیاسترپتوما

که قطر هاله عدم  یسسیاسترپتوماشد و  یبررسعدم رشد 

 نیتراثرگذارکرده باشد به عنوان  جادیرا ا يشتریرشد ب

 شودیشناخته م یکروبیضد م باتیترک جادینوع در ا

 (. ۱)شکل 

 اچهیدر از شده يجداساز سسیاسترپتوما 97 از

 تعداد نیا از. کردند ترشح تیمتابول هیجدا هفت ختگان،ب

 ایشیاشر يباکتر بر 92 و 0 شماره سسیاسترپتوما دو تنها

 ان،یم نیا در که بودند اثرگذار نیسیجنتاما به مقاوم یکل

 هیجدا پنج یتمام به نسبت 0 شماره سسیاسترپتوما

 یکل ایشیاشر ژهیو به نیسیبه جنتاما مقاوم یکل ایشیاشر

 تیحساس بود، مقاوم هاکیوتیبیآنت تمام به که 30 مارهش

 به یمولکول ییشناسا يبرا هیجدا نیا جهینت در داد؛ نشان

 يباکتر نیا 7 شکل. شد فرستادهGenetic Learn  شرکت

 طیمح در تنش تحت که دهدیم نشان کشت طیمح در را

 .است کرده ترشح تیمتابول کشت

منظور  بهکه  یبکرویم ضد تیخاص یبررس آزموندر 

 ،شده انجام شد جدا تیمتابول تیفیاثر و ک زانیم یبررس

سه بار  تیهر متابول ،خطا زانیبه حداقل رساندن م يبرا

آمده در دست  . قطر هاله بهشد امتحان هیهر سو يرو

  SDهمراه  به تکرارسه بار  نیانگیحاصل م 0 لجدو

 

 
  بختگان اچهیدر از شده يجداساز يهاسسیاسترپتوما حضور در یکل ایشیاشر پاتوژن يباکتر رشد عدم هاله: 6 شکل
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شده  يجداساز سسیاسترپتوماشده توسط  دیتول يهاتیمتابول :7شکل 

  شودیم مشاهده یکلن يرو ییهاقطره صورت بهبختگان  اچهیاز در

 

محاسبه شده است.  SPSSافزار نرم از استفاده با کهباشد یم

 نیجدا شده از ا يهاتیاز متابول مورد دو هشپژو نیدر ا

 ایشیاشر يزاعفونت يمختلف باکتر يهاهیبر سو هايباکتر

 .ندبخش بوداثر یکل

 

  PCRژن حاصل از  ییو سکانس نها یابییتوال

  (۴)شکل به صورت گراف   PCRازحاصل  یتوال نییتع

 یباییگرفته شد و نمونه توال لیتحو  FASTAبا فرمت  یلیو فا

 یاطالعات بانک با یافتیدر جیقرار گرفت. نتا یشده مورد بررس

  زانیم نیشتریب که نظر مورد گونه و دیگرد سهیمقا ژن

  انجام یمولکول یبررس در. شد ییشناسا داشت، را تشابه

  گاهیپا با یابییتوال جینتا سهیمقا و یابییتوال و شده

 NCBI (National Center for Biotechnology داده

Information)، گونه با را تشابه درصد 19 يباکتر نیا 

 . داد نشان Streptomyces sp. strain 11K402 سسیاسترپتوما

 

 یکل ایشیاشر يهاهیجدا وگرامیبیآنت جینتا :4 جدول

میدیسفتاز  نیکاسیام  نیپروفلوکساسیس  نیکلیتتراسا نیلیسیآمپ  نیلیسیآموکس  نیسیجنتاما  کیوتیبیآنت   میسفکس  وناکسیسفتر 

E.coli-34 حساس مهین  مقاوم  مقاوم مقاوم حساس مهین  حساس مهین   حساس حساس حساس 
E.coli-12 حساس حساس حساس حساس حساس حساس مقاوم  مقاوم  مقاوم 
E.coli 20 حساس مهین مقاوم مقاوم مقاوم حساس مهین  حساس مهین   حساس حساس حساس 
E.coli 45 اوممق  مقاوم   مقاوم مقاوم  مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم 
E.coli 38 حساس حساس حساس مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم مقاوم  

 
 نیسیجنتاما بر مقاوم یکل ایشیاشر هیعل يآبز سسیاسترپتوما يهاتیقطر هاله عدم رشد متابول :5 لجدو

 E.coli 34 E.coli 12 E.coli 20 E.coli 45 E.coli38 

5 سسیاسترپتوما  9±2۰  0/9±91  ۰±93  0/۰±93  9±90  

12 سسیاسترپتوما  0/۰±97  9±9۱  7/۰±90  - - 
SD±Mean 

 

 
 bp9992 قطعه  یتوال یینتع یجاز نتا یبخش :8شکل 
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بحث

 قدرت با هااسترپتومایسس يمطالعه به جداساز ینا در

 پرداختهبختگان  یاچهاز در یکروبیضد م هايمتابولیت تولید

 براي هاآن از که طبیعی منابع یندر ب یطور کل ه. بشد

 است، شده استفادهکنون تا هااسترپتومایسس يجداساز

توجه به  بااست.  گرفته قرارکمتر مورد توجه  یمنابع آب

 يدر مورد جداساز ايانجام شده، تاکنون مطالعه هايیبررس

 این از است؛بختگان انجام نشده  یاچهدر زا هااسترپتومایسس

 يبختگان جداساز یاچهاز در یهجدا 97مرحله  ینا یط رو

شناخته شد.  استرپتومایسسجنس  یه،اول یو در بررس گردید

 اشریشیا یمارستانی،ب هاينمونه یانم ازمطالعه  یندر ا

 .بودند مقاوم جنتامایسین به که شدند انتخاب هاییکلی

 ن،یلیسیآمپ ن،یلیسیآموکس به مقاومت نیبراعالوه

 م،یدیسفتاز ن،یکاسیآم ن،یپروفلوکساسیس ن،یکلیساتترا

 ازدسته  آن و ندشد یبررس نیز میسفکس و اکسونیسفتر

حداقل به سه  یسینجنتامااز  یربه غ که هاییکلی اشریشیا

انتخاب  ،(3مقاوم بودند )جدول  نیز یگرد یوتیکبینتآ

 شده، اسازيجد يآبز استرپتومایسس 97 یانشدند. در م

را  مناسبی یکروبیاثرات ضد م 92و  0 هايسساسترپتومای

 این. دادند نشان خود ازمقاوم  هايکلی اشریشیا برابر در

 شیدایهور و پظاست که  یتجهت حائز اهم آننکته از 

منابع  ییشناسا لزوم ک،یوتیبیمقاوم به آنت يهايباکتر

و به  هاستینومیاکت. سازدیم آشکاررا  یکیوتیبیآنت دیجد

 تیقابل از يبرخوردار لیبه دل هاسسیاسترپتوماطور خاص 

 سراسر در یستیز دیمف يهاتیمتابول از ياریبس دیتول

 ي. جداسازاندنموده معطوف خود به را يادیز توجه جهان

تواند یم یآبمنابع  ژهیو بهو  بکر يهاستگاهیها از زگونه نیا

 دهد شیافزا را یکیوتیبیآنت دیامکان کشف محصوالت جد

 مقاوم  یکلایشیشرا حضور یمختلف(. مطالعات 21-27)

به عنوان مثال  ؛اندرا گزارش کرده کیوتیبیآنت به

Nontongana ( 2۰93و همکاران )که  اندنموده انیب

 يقایدر آفر  Katشده از رودخانه يجداساز یکل ایشیاشر

 نیکلیتتراسا ،(درصد 1۴) نیلیسیآمپ به نسبت یجنوب

مقاوم بود.  (درصد ۴) نیسیپتوما( و استردرصد 93)

Dolejská ( 2۰۰1و همکاران )که به  کردندگزارش  زین

 کیبه  یکل ایشیشرا يهانمونه از درصد 97طور متوسط 

 .بودند مقاوم چک يجمهور در کیوتیبیچند آنت ای

 وعیش (2۰9۱و همکاران )  Lyimoدر مطالعه نیهمچن

 ن،یسیتومااسترپ ن،یلیسیبه آمپ یکل ایشیاشر مقاومت

به طور  میمتوپريتر و نیکلیتتراسا سولفامتوکسازول،

 یآب أبا منش يهاکیوتیبیآنت گریباالتر از د یقابل توجه

 (. 3۰بود )

 شگاهیآزماشده از  هینمونه ته 0۰مطالعه از  نیا در

پنج  ،بودند نیسیکه مقاوم به جنتاما زدیشهر  يمرکز

 و بودند مقاوم زین گرید کیوتیبیآنتبه حداقل سه  هیجدا

 مقاومت استفاده مورد يهاکیوتیبیآنت تمام به 30 هیجدا

 تیاهم اریبس دیجد ییمنابع دارو افتنی نیبنابرا داد؛ نشان

 يهاسمیکروارگانیم ،دور چندان نه ياندهیآدر  رایز دارد؛

 جادیا جامعه سالمت در را یبزرگ معضالت توانندیم مقاوم

از  يدیتول يهاتیمتابول ،منابع نیا از یکی. کنند

 .باشدیها مسسیاسترپتوما

 ییایقل اچهیو همکاران از در Zhang 2۰۰0سال  در

 نیهمچن(. 39کردند ) يسازجدا سسیاسترپتوما نیدر چ

 اچهیو همکاران از در Gebreyohannes 2۰93سال  در

Tana کردند و اثرات  يجداساز سسیاسترپتوم یوپیدر ات

 يهاسمیکروارگانیاز م یبر گروه ار هاآن یکروبیضد م

 ن،یبراعالوه(. 32) نمودند یو مثبت بررس یگرم منف

Sing  اچهیاز در 2۰9۴و همکاران در سال Loktak  در

کردند و اثرات ضد  يجداساز سسیاسترپتومهند 

. نمودند یبررس را هاآن يهاتیمتابول یکروبیم

Mabrouka اچهیاز در 2۰9۴سال  در زیو همکاران ن 
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Fetzara بهجدا کردند و  سسیاسترپتوم ریدر الجزا 

از  یبرخبر  هاآن یکروبیاثرات ضد م یبررس

 (.33) پرداختندپاتوژن  يهاسمیکروارگانیم

 يهاتیمتابول اثرات مطالعات نیا یتمام در

 یدار بررسپاتوژن کد يهاسمیکروارگانیم بر هاسسیاسترپتوم

 نیدر انداشتند.  یکیتویبیمقاومت آنت کیچیه کهشده بود 

مقاوم به  يهایکل ایاشرش یکیوتیبینتآمطالعه مقاومت 

 يهاکیوتیبینتآ هیانتخاب شده بر عل نیسیجنتاما

 ن،یپروفلوکساسیس ن،یکلی، تتراسانیلیسی، آمپنیلیسیآموکس

انجام شد و  یهم بررس میو سفکس اکسونیسفتر ن،یکاسیآم

 که عالوه  دندتخاب شان شاتیادامه آزما يبرا ییهاهیجدا

  زین گرید کیوتیبینتآحداقل به سه  نیسیبر جنتاما

  یکل ایشیاشرطور مثال نمونه  هب ؛ان دادندمقاومت نش

 شامل:  یمورد بررس يهاکیوتیبینتبه تمام آ 30شماره 

 ن،یکلیتتراسا ن،یلیسیآمپ ن،یلیسیآموکس ن،یسیجنتاما

و  اکسونیسفتر ،میدیسفتاز ن،یکاسیآم ن،یپروفلوکساسیس

 هاآن نیب سهیمقا نیبنابرا ؛مقاوم بوده است میسفکس

 سمیکروارگانیم نیا بر بتواند که یتیمتابول و نبوده مناسب

 MDR (Multidrug ای ییمقاومت چند دارو يدارا

Resistance )نیا در. استقابل توجه  اریبس ،باشد اثرگذار 

 97 ده،ش يجداساز يهاسسیاسترپتوما انیم از مطالعه

 دو تنها تعداد نیا از که شدند يجداساز انیآبز از مورد

 نیسیجنتاما به مقاوم یکل ایشیاشر يباکتر بر مورد

 را جهینت نیبهتر هیجدا کی هاآن انیم از که بودند اثرگذار

 تمام مقابل در که 30 شماره یکل ایشیاشر بر و داد نشان

 یبررس رد. بود اثربخش زین بود مقاوم هاکیوتیبیآنت

 یابییتوال ج،ینتا سهیمقا و یابییتوال و شدهانجام یمولکول

 درصد 19 زانیم به يباکتر نیا NCBI داده گاهیپا با

 Streptomyces sp. strain سسیاسترپتوما گونه با تشابه

11K402 داد نشان را. 

 2۰93زاده و همکاران در سال لیکف ارتباط، نیا در

را  رانیحرا در جنوب ا يهاگلسواحل جن يهاستینومایاکت

 يهاهیاز سو درصد ۴۰از  شینمودند. ب يجداساز

 برابر در ییایباکتر ضد تیفعال يدارا شده يجداساز

 لوسیاورئوس، باس لوکوکوسیاستاف يزايماریب يهايباکتر

و سودوموناس  یکل ایشیاشر س،یلیرابیسرئوس، پروتئوس م

 (. 33) بودند نوزایآئروژ

 2۰92پور و همکاران در سال داراب ،نیبراعالوه

 از را کیوتیبیآنت دکنندهیتول يهاستینومایاکت

 فارس جیخل یشمال ینواح رسوبات و آب يهانمونه

 يهاهیدرصد از سو 07 مطالعه نیا در. نمودند يجداساز

 حداقل برابر در ییایباکتر ضد تیفعال ،شده يجداساز

. اثر ضد دداشتنشده  یبررس يهايباکتر از یکی

گرم  يهايدر باکتر هاستینومایاکتعصاره  ییایباکتر

. با توجه به دیگرد گزارش مثبت گرم از شتریب یمنف

 هاستینومایاکت يجداساز نهیزم در نیشیپ يهاپژوهش

پژوهش حاضر  ها،هیجدا نیا یستیاز آب و اثرات آنتاگون

از آب  هاستینومایاکت ییو شناسا يجداساز هدف با

 (. 30) شد انجام

Undabarrena  يزجداسا 2۰9۱در سال  زین همکارانو 

و  دانجام دادن یلیدر ش يااچهیدر از را هاسسیاسترپتوما

 (.3۱) نمودند یبررس را هاآن یکروبیاثرات ضد م

 در  2۰۰3که در سال  یدر مطالعات گرید يسو از

که  بودنداز آن  یحاک جینتا گرفت،صورت  نیچ

 اریبس يسازگار ،مقاوم به نمک يزآب يهاستینومایاکت

( Na) می( و سدMg) میزیمن ،(K) میپتاس يهاونیبا  يدایز

 تهیدیهر منطقه از اس يهایژگیواست که  یهیبد دارند.

بر  یمیمستق ریثأت ،موارد گریو د يشور زانیگرفته تا م

 (.  37) داردها ستینومایاکت یفراوان
 

 یریگجهینت

در مورد  گرفتهتصورمطالعات  ،یطور کل به
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 اریبس ،یآب منابع از شده يجداساز يهاسسیاسترپتوما

 مورد در مطالعات شتریب و شندبایم یخاک منابع از کمتر

 صورت ییایو قل ینمک يهااچهیدر مانند خاص يهاطیمح

اما  ؛بوده است یبررسهدف  هاآن يهامیآنز شتریبو  گرفته

 توانیآمده م دست به جیبا استناد به نتا حاضر پژوهشدر 

  ییباال اریجدا شده توان بس يهاتینمود که متابول انیب

 به مقاوم يهایکل ایشیاشر يهاهیدر مقابله با سو

معنا است که نیبد امر نی. ادارند مختلف يهاکیوتیبیآنت

در  يادیز اریتنوع و قدرت بس سسیاسترپتوما يهايباکتر

. دارند زايماریب يهاژنپاتو هیعل هیثانو تیمتابول دیتول

 اچهیدر آبکه  بودنداز آن  یپژوهش حاک نیا جینتا

 استخراج يبرا یتواند به عنوان منبع مناسبیم بختگان

 دیبا وجود نیا باباشد.  سسیاسترپتوماو  ستینومایاکت

از  يتوجه داشت که به منظور استفاده کاربرد

 مطالعاتاست  الزم هاآن يهاتیمتابول و هاسسیاسترپتوما

 شده حتماً دیانجام شود و نوع ماده تول يترگسترده اریبس

  .ردیگ قرار ییایمیش یمورد بررس
 

 حمایت مالی

ارشد است که  ینامه کارشناسانیمقاله حاصل پا نیا

واحد تهران مرکز  یزاد اسالمآن توسط دانشگاه آاز  یبخش

 .شده است نیتام
 

 مالحظات اخالقی

سطح شهر  يهاشگاهیزماآ عه ازمورد مطال يهامونهن

 رازیش یشناسکروبیم شگاهیزماآشد که در  هیته رازیش

 .ده استشبرقرار ن یارتباط ماریو با ب شدندیم يدارنگه
 

 تضاد منافع

 .ندارد يمرکز چیبا ه یتضاد منافعاین مطالعه 
 

 تشکر و قدردانی

 تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه يهمکار با پژوهش نیا

 یتمام از لهیوسنیبد. است شده انجام زدی واحد و يمرکز

 .گرددیم یقدردان و تشکر یپژوهش يهابخش در زانیعز
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Abstract 

Introduction: Following the resistance of bacteria to antibiotics, the prevalence of antibiotic-

resistant Escherichia coli (E. coli) strains has become a major medical challenge in recent years. It 

demands the development of effective antibiotics with natural origin. Actinomycetes are known for 

their ability to produce secondary metabolites and antibiotics. The aim of this study was to isolate 

aqueous Streptomyces species producing antimicrobial agents against gentamicin-resistant E. coli in 

Lake Bakhtegan in Fars province, Iran. 

Materials and Methods: The first step was to obtain samples to evaluate the antagonistic effect of 

Streptomyces on antibiotic-resistant E. coli. In this study, 10 water samples were collected from 

Bakhtegan Lake. The bacteria were cultured in a specific culture medium (i.e., ISP2), and 

Streptomyces species were isolated and purified. The isolation and determination of the efficacy of 

secondary metabolites in the pathogens were performed by disk diffusion method. Deoxyribonucleic 

acid was extracted from effective Streptomyces for molecular analysis. The 16S ribosomal 

ribonucleic acid sequence was excised, and polymerase chain reaction was conducted using 27F and 

1492R primers to identify the Streptomyces species. 
Results: In this study, 17 Streptomycin isolates were recovered from 10 water samples 7 of which 

secreted metabolites. In addition, one isolate with a more strong effect on gentamicin-resistant E. coli 

was sequenced and identified as Streptomyces species strain 11K402. 

Conclusion: Based on the obtained results of this study, it can be concluded that aquatic 

environments are considered suitable sources for the detection and isolation of Actinomycetes and 

Streptomycetes with antimicrobial metabolites. 
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