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Background and Aim: Marine actinomycetes, gram positive bacteria, have been 
prolific sources of novel secondary metabolites with a range of biological antibacterial 
activities. Marine sediments are potential sources for isolation of novel actinomycetes 
yielding new products and are recognized as source of novel antibiotic. In this study, 
we reported the isolation, characterization and antifungal activities of 8 actinomycetes 
isolated from Deylam nearshore sediments. 

Materials and Methods: The marine soil sediment samples were collected from 
Deylam nearshore at the depth of 10 cm. The treated samples were serially diluted 
and used starch casein agar as a culture medium. Morphological and biochemical 
characterization of isolated strain was carried out by using standard methods. 
Antifungal assay of the bacterial extracts was performed using standard well diffusion 
assay.

Results: In this study, 8 marine actinomycetes were isolated from Deylam near shore 
sediments according to their morphology. All of isolate was belonged to Streptomyces 
genus. Differential analyses results for catalase and Gram test were positive for all 
isolates, the positive isolates for TSI, simmon citrate and ornitin decarboxylase were 
1, 2 and 5 respectively, all isolates were negative for lysine decarboxylase, VP, MR 
and indol test, SIM test results showed that all isolates were non-motile, one isolate 
was produced H2S and some isolates formed pigmented colony. Most isolates showed 
antifungal activity against tested pathogenic fungi.

Conclusions: Results of this investigation revealed that the marine actinomycetes 
of Deylam nearshore sediments were potent source of bioactive compounds with 
antifungal activity.
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ثانویه جدید  زیادی متابولیت های  باکتری های گرم مثبت، شمار  اکتینومیست های دریایی،  زمینه و هدف: 
تولید می کنند و منبع غنی از ترکیبات فعال زیستی ضدمیکروبی می باشند. از جمله منابع مهم اکتینومیست های 
تحقیق  این  از  آنتی بیوتیک های جدید شناخته شده اند. هدف  از  منبعی  بعنوان  دریایی هستند که  جدید، رسوبات 
جداسازی اکتینومیست های دریایی تولید کننده ترکیبات فعال زیستی از رسوبات بستر ساحل دیلم و بررسی پتانسیل 

تولید متابولیت های ضدقارچی توسط این میکروارگانیسم ها بود.

مواد و روش ها: رسوبات از عمق ده سانتی متری ناحیه بین جزر و مدی ساحل دیلم جمع آوری شد. ابتدا 
از محیط کشت استارچ کازئین آگار استفاده  نمونه های رسوب رقیق سازی شده و برای جداسازی اکتینومیست ها 
شد. جدایه ها توسط روش مورفولوژی و  بیوشیمیایی شناسایی و جداسازی شدند. برای ارزیابی فعالیت ضد قارچی 

جدایه ها، از محیط کشت فاقد باکتری )مایع روئی( و از روش ایجاد چاهک استفاده شد.

جنس  به  متعلق  جدایه ها  شد.  شناسایی  و  جداسازی  اکتینومیست  جدایه   8 تحقیق  این  در  یافته ها: 
استرپتومایسس تشخیص داده شدند. نتایج تست های افتراقی نشان داد که : همه جدایه ها کاتاالز و گرم مثبت، تعداد 
جدایه هایی که  TSI، سیمون سیترات و اورنیتین دکربوکسیالز مثبت بودند به ترتیب یک، دو و پنج جدایه بود. همه 
ایزوله ها لیزین دکربوکسیالز، TSI ،VP ،MR و ایندول منفی بودند نتایج آزمون SIM نشان داد که همه ایزوله ها 
غیرمتحرک هستند، یک جدایه H۲S تولید می کند و برخی از جدایه ها رنگیزه تولید می کنند. بیشتر جدایه  ها فعالیت 

ضدقارچی مناسبی علیه قارچ های بیماریزا نشان دادند. 

از  منابع غنی  دیلم  دریایی رسوبات ساحل  اکتینومیست های  داد که  نشان  تحقیق  این  نتایج  نتیجه گیری: 
ترکیبات فعال زیستی هستند که فعالیت ضدقارچی قابل توجهی را نشان می دهند. 

کلمات کلیدی:اکتینومیست های دریایی، ساحل دیلم، فعالیت ضدقارچی

کپی رایت ©: حق چاپ، نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروب شناسی پزشکی ایران محفوظ است.

نویسنده مسئول:
دکتر علی شرفی

دانشکده  دارویی  بیوتکنولوژی،  گروه 
داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 

ایران.

 تلفن:  -
پست الکترونیک:

alisharafi@zums.ac.ir

مقاله 
پژوهشی

مقدمه

محیط های دریایی منابع غنی برای جداسازی متابولیت های 
ثانویه فعال از میکروارگانیسم ها هستند. در میان میکروارگانیسم ها، 
با طیف  متنوع  ترکیبات شیمیایی  تولید  دلیل  به  اکتینومیست ها 
فعالیت  مانند  شده   شناخته  بیولوژیکی  فعالیتهای  از  وسیعی 
 23000 حدود   .)1( هستند  بسیاری  اهمیت  دارای  ضدمیکروبی، 
گزارش  میکروارگانیسم ها  توسط  زیستی  فعال  ثانویه  متابولیت 
توسط  متابولیت   10000 حدودا  تعداد  این  از  که  است،  شده 
اکتینومیست ها تولید شده است. بنابراین، اکتینومیست ها نماینده ی 
شده  کشف  زیستی  فعال  میکروبی  متابولیت های  همه  از   45%

هستند. در میان متابولیت های تولید شده ی اکتینومیست ها مقدار 
7600 متابولیت توسط گونه های استرپتومایسس استخراج شده اند. 
آنتی بیوتیکی  خواص  ثانویه  متابولیت های  این  از  زیادی  تعداد 
عمده ترین  که  ارگانیسم هایی  به عنوان  استرپتومایسس ها  دارند. 
شناخته  داروسازی  صنعت  در  می کنند  تولید  را  آنتی بیوتیک ها 

شده اند )2(.

متابولیت های  تولید  دلیل  به  دریایی  اکتینومیست های 
مورد  زیادی  میزان  به  فیزیولوژیکی  توانایی های  و  به فرد  منحصر 
یافت  زیستگاه ها  اکثر  در  میکروارگانیسم ها  این  هستند.  توجه 
ترکیبات  ترکیبات ضدباکتریایی و دیگر  تولید  به  قادر  و  می شوند 

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران
سال 9 – شماره 4– زمستان 1394

Journal homepage: www.ijmm.ir



89

ارگانیسمهای خشکی زی  در  کنون  تا  که  هستند،  دارویی  مرسوم 
مثبت،  گرم  باکتری،  از  گروه  این   .)3،4( است  نشده  مشاهده 
باالیی هستند، که رشته های   GC با درصد  هوازی و غیرمتحرک 
شاخه ای یا هیف و اسپورهای غیرجنسی تشکیل می دهند. بهترین 
رشد آنها در دماي 25 درجه و در محدوده pH 9-8  است. این 
قارچ ها در ریخت شناسی کلی  به  زیادی  باکتری ها شباهت خیلی 
زیستگاه های مشابه  در  به علت سازش  این شباهت  احتماالً  دارند. 
پیدایش  و  قارچي  بیماري هاي  اهمیت  به  توجه  با   .)5( می باشد 
مقاومت دارویي، یافتن منابع جدید ضد قارچي با سمیت انتخابي 
اکتینومیست ها  زی  خشکی  های  نمونه  نیست.  آسان  میزبان  بر 
بطور قابل مالحظه ای جمعیت کثیری از آنتی بیوتیک ها را تولید 
می کنند، ولی در این زمینه اکتینومیست های دریایی کمتر مورد 
مطالعه قرار گرفته اند، لذا در این تحقیق اکتینومیست های ساحل 
دیلم جداسازی و شناسایی شده و فعالیت ضدقارچی جدایه ها مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها 

نمونه برداری

توسط  سانتیمتری   10 عمق  از  دیلم  ساحل  بستر  رسوبات 
بیلچه جمع آوری شد و در کیسه های پلی اتیلن استریل در کوتاه 

ترین زمان به آزمایشگاه متقل شدند.

جداسازی اکتینومیست ها

برای جداسازی اکتینومیست ها از روش رقیق سازی متوالی 
استفاده شد. مقدار g 16 رسوب با آب دریا استـــــریل به حجم 
ml 100  تهیه گردید و به مدت 1 ساعت بر روی شیکر در دمای 
تهیه  سوسپانسیون  این  از  سپس  شد.  داده  تکان  سانتی گراد   28
شده، رقتهای مختلفی از1-10 تا 6-10 و همچنین بدون رقت آماده 
گردید )6(. یک میلی لیتر از هر رقت در محیط کشت اختصاصی 
جلوگیری  برای  داده شدند.  )SCA(  کشت  آگار  کازئین  استارچ 
 10  μg/ml مقدار  ترتیب  به  احتمالی  باکتریهای  و  قارچ  رشد  از 
آنتی بیوتیک نیستاتین و μg/ml  2 ریفامپیسین به محیط کشت 
افزوده گردید )7 و 8(. پس از تلقیح، پلیتها در دمای 28 درجه 
سلسیوس به مدت 10 روز انکوبه شدند. کلنی های متعددی بر روی 
مورفولوژی  شناسایی  شد.  ایجاد  مختلف  رقتهای  با  پلیت ها  همه 
شناسایی  فصل  و  شناسایی   کلید  از  استفاده  با  اکتینومیستها 
باکتریها از کتاب راهنمای برجی )9( انجام گردید. جدایه ها توسط 
لوپ از سطح محیط کشت آگار جداسازی شدند و به صورت خطی 
برای  ترتیب  این  به  و  شدند  داده  رشد   SCA کشت  محیط  در 
مراحل بعدی جدایه های خالص شده در دمای 28 درجه به مدت 

10 روز نگهداری شدند.

شناسایی با استفاده از تستهای افتراقی 

استاندارد  روشهای  توسط  اکتینومیست ها  افتراقی  شناسایی 
MR- ،صورت گرفت )10(. برای این منظور از تست گرم، کاتاالز

SIM ،TSI ،VP، سیمون سیترات، اندول، اورنیتین دکربوکسیالز 
و لیزین دکربوکسیالز استفاده شد.

استخراج متابولیت های ضدقارچی جدایه های اکتینومیست

برای استخراج متابولیتهای ضدقارچی، هر یک از جدایه های 
اکتینومیست در 100 میلی لیتر محیط کشت مایع القایی )شامل 
فسفات،  سدیم  گرم   2/9 مخمر،  عصاره  گرم   5 مالتوز،  10گرم 
3/2 گرم پتاسیم فسفات، 1گرم آمونیوم کلرید، 0/5 گرم منیزیم 
آهن،  سولفات  میکرولیتر   20 کربنات،  کلسیم  گرم   0/5 سولفات، 
 200 اسیدبوریک،  میلی گرم   300 روی،  سولفات  میلیگرم   100
میلی گرم کلرید کبالت، 30 میلی گرم کلرید منگنز، 30 میلی گرم 
سدیم مولیبدن، 20 میلی گرم نیترات نیکل و 10 میلی گرم نیترات 
مس( تلقیح شدند )11(. ارلن ها در دمای 28 درجه سلسیوس به 
مدت 10 روز در انکوباتور شیکردار با دور 100 دور در دقیقه قرار 
شدند. برای جداسازی میسلیوم ها از فاز مایع، محیط کشت فیلتر 
و در دور 12000 به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب دور 
ریخته شد و از مایع روئی برای بررسی فعالیت ضدقارچی استفاده 

گردید.

بررسی فعالیت ضدقارچی جدایه ها

روش  به  جدایه ها،  خام  عصاره  ضدقارچی  اثرات  بررسی 
 Aspergillus, قارچهای   از  استـفاده  با  چاهک،  ایجاد 
 flavus ,Aspergillus niger,Microsporum gypseum
 ,Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans
از  مطالعه  مورد  قارچهای  گرفت.  انجام   Penicillium  ssp.و
  PDA از محیط کشت تهیه شدند.  زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ضدقارچی  فعالیت  بررسی  برای   (Agar  Dextrose  Potato)
استفاده گردید و قارچهای بیماریزا در مرکز این محیط کشت رشد 
داده شدند. روزانه 4 مرتبه، مقدار100میکرولیتر از عصاره جدایه ها 
به چاهک های 6 میلیمتر ایجاد شده در محیط کشت PDA  اضافه 
شد. این روند به مدت 2 الی 8 روز، متناسب با رشد هر قارچ تا 
)37 درجه سلسیوس(  دمای محیط  در  پلیت،  انتهای  به  رسیدن 
ادامه پیدا کرد. از محیط کشت القایی به عنوان شاهد منفی استفاده 

شد. 

آنالیز نتایج

کلیه آزمایشها با سه مرتبه تکرار انجام شد. در نتایج داده ها 
به صورت میانگین ±خطای استاندارد (SD ±mean) بیان شده و 
قطر هاله های عدم رشد )منطقه شفاف اطراف چاهک ها( توسط 
نرم افزار Corel Draw اندازه گیری شدند. برای آنالیز آماری از نرم 

افزارSPSS.16  استفاده شد.

مطرودی و همکاران ▐جداسازی اکتینومیست های دریایی رسوبات بین جزر و مدی ساحل دیلم
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ویژگی های مورفولوژیسویه ها

AMJ1
رنگ روی کلنی ها سفید و پشت کلنی ها زرد می باشند، میسلیوم زمینی خاکستری ومیسلیوم هوایی سفید رنگ ایجاد می کنند. رنگیزه های زرد 

رنگ تولید می کنند. تک کلنی این سویه چتری شکل است.

AMJ2
دارای تک کلنی سفید هاله ای، میسلیوم زمینی سفید رنگ و میسلیوم هوایی خاکستری ایجاد می کند. روی کلنی ها خاکستری و پشت کلنی ها 

شیری رنگ هستند. قطره های براق روی کلنی ها وجود دارد.

AMJ3.کلنی های چرمی و روغنی شکل دارد که رنگ روی کلنی ها شیری رنگ و پشت کلنی ها  زرد کمرنگ متمایل به شیری می باشد

AMJ4.میسلیوم زمینی سفید رنگ و میسلیوم هوایی خاکستری رنگ تولید می کند. رنگ تک کلنی سفید و پشت کلونی صورتی کمرنگ می باشد

AMJ5
دارای تک کلنی های چتری ضربدری شکل هستند که میسلیوم های هوایی خاکستری رنگ تولید می کند. رنگ روی کلنی سفید و پشت کلنی 

صورتی کمرنگ می باشد.

AMJ6
تک کلنی های این سویه به صورت چتری شکل هستند که مرکز این کلنی ها خاکستری تیره و اطرافش هاله ی خاکستری روشن تا سفید وجود 

دارد. رنگ پشت کلنی ها شیری رنگ می باشد.

AMJ7.دارای کلنی های سفید رنگ با میسلیوم های هوایی خاکستری رنگ می باشند. رنگ پشت کلنی شیری تیره متمایل به صورتی است

AMJ8.رنگ رویی و پشتی کلنی صورتی رنگ است. این سویه رنگیزه صورتی رنگ تولید می کند. دارای تک کلنی های دایرهای شکل نیز می باشد

جدول1: مشخصات ظاهری اکتینومیست های جدا شده

AMJ1AMJ2AMJ3AMJ4AMJ5AMJ6AMJ7AMJ8تست ها

Catalase++++++++
MR--------
VP--------
TSI--+-----

Indol--------
Simmon citrate------++

Ornithine decarboxylase-+++--++
Lysine decarboxylase--------

SIM
H2S                            -------+

Motility                        --------
Gram++++++++

جدول2: نتایج تست های بیوشیمیایی اکتینومیست های جدا شده

پاتوژن ها

  عصاره
T. mentagrophytesM. gypseumC. albicansA. nigerA. flavusPenicillium spp.

---5/66 c61/04 ± /2a12/75 ± /2a

AMJ1----9/43b16/05 ± /4a

AMJ2---5/84b6/10±/2b15/96b

AMJ3--18/15a---
AMJ4--18/69 ±/4a-5/09 /±/2b-
AMJ5--31/03 ± /4a-15/01±/4b-
AMJ6------
AMJ718/04a-----
AMJ8------

جدول3: فعالیت ضدقارچی عصاره جدایه های شناسایی شده علیه قارچ ها به صورت هاله ممانعت از رشد بر حسب میلی متر)داده ها با سه بار تکرار 
نشان داده شده است(.

 )-( نشان دهنده عدم تشکیل هاله ممانعت از رشد، حروف a، b و c در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنی دار بین گروه های آزمایشی است.
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یافته ها

و  شد  بررسی  دریا  رسوب  نمونه   3 تعداد  پژوهش  این  در 
کلنی های اکتینومیست پس از 10 روز نمایان شدند. همانگونه که 
در جدول 1 مشاهده می شود در این تحقیق هشت ایزوله مختلف 
تولید  که  رنگیزه هایی  و  میسلیوم  رنگ  کلنی،  شکل  به  توجه  با 
شکل  چتری  کلنی های  ایزوله ها  اکثر  شدند.  جداسازی  می کنند 
متفاوتی  زمینی  و  میسلیوم های هوایی  رنگ  غالباً  تولید می کنند. 
ایجاد می کنند و رنگیزه هایی که توسط این ایزوله ها تولید می شود 

معموالً به رنگ صورتی، زرد و خاکستری می باشد. 

تمامی  می شود،  مالحظه   2 جدول  در  شده  که  همانگونه 
 VP-MR اندول،  بودند. تست  فاقد تحرک  و  ایزوله ها گرم مثبت 
منفی  ایزوله جدا شده  برای هر هشت  نیز  لیزین دکربوکسیالز  و 
میان  از  ایزوله  تنها   AMJ8 ایزوله  بود.  مثبت  کاتاالز  تست  و 
ایزوله های جدا شده است که قادر به تولید گاز هیدروژن سولفید 
بود.  مثبت   AMJ3 ایزوله  برای  تنها   TSI تست  همچنین  و  بود 
ایزوله  و سه  مثبت  ایزوله  پنج  برای  اورنیتین دکربوکسیالز  تست 
ایزوله های  برای  تنها  نیز  سیترات  سیمون  بود.  منفی  باقیمانده 

AMJ7  و AMJ8 مثبت بود. 

شش  علیه  اکتینومیست ها  عصاره های  ضدقارچی  فعالیت 
قرار  آزمون  مورد  چاهک  ایجاد  روش  به  انسانی  بیماریزای  قارچ 
استفاده  منفی  کنترل  عنوان  به  القایی  کشت  محیط  از  گرفتند. 
روی  بر  حداقل   ،AMJ7 بجز  ایزوله ها  همه   .)3 )جدول  گردید 
قارچ  روی  بر  ایزوله ها  از  کدام  هیچ  و  بودند  موثر  قارچ ها  از  یکی 
عصاره  ندادند.  نشان  مهاری  فعالیت  جیپسیوم  میکروسپوریوم 
قارچ  علیه  بر  را  مهاری  اثر  بیشترین   AMJ1 ایزوله  از  حاصل 
آسپرژیلوس فالووس )16/4 میلیمتر( نشان داد و همچنین بر علیه 
 AMJ2 آسپرژیلوس نیجر )5/66 میلیمتر(، پنی سیلیوم )75/12( و
در برابر آسپرژیلوس فالووس )9/43 میلیمتر(، پنی سیلیوم )05/ 
میلیمتر(،   15/96( پنی سیلیوم  برابر  در   AMJ3 و  میلیمتر(   16
نیجر )5/84  ، آسپرژیلوس  آسپرژیلوس فالووس )1/ 6 میلیمتر( 
میلیمتر( و AMJ4 مقابل کاندیدا آلبیکنس)18/15 میلیمتر( و 
AMJ5 در برابر کاندیدا آلبیکنس )18/69 میلیمتر(، آسپرژیلوس 
 21/03( آلبیکنس  کاندیدا  مقابل   AMJ6 و   )5/09( فالووس 
میلیمتر(، آسپرژیلوس فالووس )15/09 میلیمتر( و AMJ8 در 

برابر تریکوفیتون منتاگروفیتس )18/04 میلیمتر( بدست آمد.

بحث

میزان مرگ و میر بیماریهای عفونی در کشورهای در حال 
توسعه و توسعه یافته در حال افزایش است و به این ترتیب میزان 
نیاز به منابع جدید دارویی در حال افزایش است )12،13(. گزارش 
شده که 335 بیماری عفونی بین سالهای 1940و 2004 در جمعیت 
از آن است  بررسیهای اخیر حاکی  انسانی جهان وارد شده است. 

برنامه ریزی  به  قادر  میکروارگانیسم ها  در  ژنتیکی  که سیستم های 
برای مقابله با عوامل تهدید کننده حیات آنها می باشد )14-17(. 
تولیدات طبیعی یکی از مهمترین منابع آنتی بیوتیک بوده )18( و 
همچنین تولیدات طبیعی گرفته شده از منابع دریایی نقش مهمی را 
در کشف مولکولهای دارویی جدید و متنوع ایفا می کند )19، 1(. در 
این خصوص اکتینومیست های دریایی شمار زیادی متابولیت های 
ثانویه جدید تولید می کنند )20(. چندین آنتی بیوتیک تاکنون از 
این میکروارگانیسم ها جدا شده اند )21( و چندین گزارش از فعالیت 
دسترس  در  دریایی  اکتینومیستهای  ضدقارچی  و  ضدباکتریایی 
است. تحقیقات در زمینه ویژگیهای بیولوژیکی اکتینومیستها نشان 
را  ترکیبات ضدقارچی  تولید  پتانسیل  باکتریها  این  داده است که 
دارند. فعالیت ضدقارچی اکتینومیستهای دریایی از چندین کشور 
گزارش شده است )26-22(. در کشور ما نیز مطالعات زیادی برای 
جداسازی اکتینومیستها با فعالیت ضدمیکروبی از مناطق مختلف 
بر  ای  مطالعه  هیچ  تاکنون  ولی   ،)27  ،14( است  گرفته  صورت 
روی اکتینومیست های بستر ساحل دیلم صورت نگرفته است. این 
گزارش ها اثبات محکمی است که رسوبات دریایی می توانند منابع 

قوی از ترکیبات ضدقارچی باشند.

در مطالعه حاضر هشت ایزوله اکتینومیست از رسوبات جدا 
شد که هفت ایزوله با روش ایجاد چاهک، دارای فعالیت ضدقارچی 
بود.  بیشتر  یا  آزمایش  مورد  میکروارگانیسم  یک  برابر  در  حداقل 
کاندیدا  قارچ  برابر  در   AMJ6 ایزوله  را  مهاری  فعالیت  بیشترین 
شده  جدا  اکتینومیست های  داد.  نشان    (21/03  mm)آلبیکنس
بسیار  فعالیتهای  هند،  در  واقع   Pichavaram مانگرو  رسوبات  از 
 Gandotra .)28( خوبی در مقابل کاندیدا آلبیکنس نشان دادند
ایزوله های  از   20% که  کردند  گزارش  در سال 2005  و همکاران 
فعال  آلبیکنس  کاندیدا  مقابل  در  مطالعه،  مورد  اکتینومیست 
گونه های  از   33/3  % که  شده  مشاهده  اخیر  مطالعات  در  بودند. 
فعالیت   .Candida spp مقابل  در  شده  جدا  استرپتومایسس 
علیه  بررسی  استرپتومایسس مورد  ایزوله  از 9  دادند )29(.  نشان 
کاندیدا آلبیکنس، 5 ایزوله قادر به مهار نسبتاً خوبی بودند )30(. 
چندین مطالعه نیز ثابت کردند که اکتینومیستها دارای فعالیتهای 
 %4/9 میانگین  با  آلبیکنس  کاندیدا  علیه  بخصوص  ضدقارچی، 
)31( و %12/5 )32( و %20/3 )33(  میباشند. بیشترین فعالیت 
آلبیکنس  کاندیدا  قارچ  علیه   AMJ6 به جدایه متعلق  ضدقارچی 
 Tabrizi Goljanian 21/03( بود در حالیکه در مطالعات mm(
در سال 2015، بیشترین هاله مهاری علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس  
mm 26 و در بقیه مطالعات هاله مهاری ایجاد شده بسیار کم بود. 
از  10 نمونه رسوب جمع آوری شده از Bengal of Bay ، تعداد 
16 اکتینومیست دریایی جدا شد که همه ایزولهها متعلق به گونه 
استرپتومایسس بودند و سه ایزوله قارچ آسپرژیلوس فالوس را مهار 

کردند.

در مطالعه حاضر هشت ایزوله اکتینومیست از رسوبات جدا 

مطرودی و همکاران ▐جداسازی اکتینومیست های دریایی رسوبات بین جزر و مدی ساحل دیلم



92

شد که هفت ایزوله با روش ایجاد چاهک، دارای فعالیت ضدقارچی 
بود.  بیشتر  یا  آزمایش  مورد  میکروارگانیسم  یک  برابر  در  حداقل 
ایزوله های  تعداد  شده،  انجام  مطالعات  سایر  نتایج  مقایسه  با 
قابل  آنها  پتانسیل ضدقارچی  و همچنین  اکتینومیست جدا شده 
توجه است. بیشترین فعالیت مهاری را ایزوله AMJ6 در برابر قارچ 
آسپرژیلوس  برابر  در   AMJ1 و   )21/03  mm(آلبیکنس کاندیدا 

فالووس )mm 16/4( داشت.

نتایج نشان داد که بستر ساحل دیلم میتواند به عنوان منبع 
متابولیت های  تولید  توانایی  که  فعال  اکتینومیست های  از  غنی 
ضدقارچی و ضدباکتریایی جدید را دارند، مورد مطالعه دقیق تری قرار 
گیرد. با ارزیابی پتانسیل ضدمیکروبی عصاره های اکتینومیست های 
جدا شده، میتوان این ایزوله ها را به عنوان کاندیدهای مناسبی در 
نمود.  معرفی  ضدمیکروبی  ترکیبات  و  داروها  ساخت  و  طراحی 

بنابراین با استخراج، خالص سازی و مطالعات بیشتر متابولیت های 
بتوان  از اکتینومیست های رسوبات بستر ساحل دیلم، شاید  فعال 
گامی پیشرو در جهت توسعه داروهای وسیع الطیف و موثر برای 
درمان بیماریهای عفونی ناشی از میکروارگانیسم های مقاوم، معرفی 

کرد.
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از دانشگاه علوم و فنون دریایی که امکان انجام این تحقیق را 
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