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Background and Aims: Marine Actinomycetes are gram-positive bacteria that sometimes 

are free, saprophytic or plant and animal-associated, including marine sponges. More than 75% 

of antibiotics and antimicrobial compounds are produced by actinomycetes. In recent years, due 

to the need for new drugs, marine microorganisms have been considered as new sources of 

potential production of significant metabolites. The purpose of this study is isolation and 

identification of marine sponge-associated Actinomycete and investigation of its antibacterial 

activity. 

Materials and Methods: The Actinomycete was isolated from the marine Sponge collected 

from the depths of coastal waters in Bushehr and screened for antibacterial activity on 

pathogenic microorganisms of Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella spp. 

and Proteus spp. using a Disk Diffusion Method. For molecular identification, genomic DNA 

was first extracted from isolate and then, the16S rDNA gene was amplified by PCR and 

Sequenced. The results were analyzed using bioinformatic programs, Bioedit and MEGA6. 

Results: In this study, based on phylogeny studies, it was determined that the isolate 

belonged to thegenus Streptomyces, and biochemical studies showed that all tests except catalase 

and gram were negative; antibacterial activity study showed significant activity against three 

pathogenic bacteria, E. coli, Bacillus cereus and Salmonella spp. It was more active against 

Salmonella spp. (around 16mm inhibition zone diameter). 

  Conclusions: The results showed that depths of the Bushehr coastal waters have marine 

sponge associated actinomycetes, which are a source of secondary metabolites with biological 

activity. 
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زیست با گیاهان و صورت آزاد، ساپروفیت یا همگرم مثبت هستند که بههایی باکتریدریایی های اکتینومایست :زمینه و هدف

عنوان منبع دریایی به هایارگانیسممیکروبه  دلیل نیاز به داروهای جدید،. اخیرا بهشوندمیدریایی دیده های اسفنججمله  جانوران از

زیست . هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی اکتینومایست همشودتوجه میفرد، منحصربههای متابولیتجدیدی با پتانیسل تولید 

 استان بوشهر و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن است. هایآب شده از اعماقآوریجمع S12ی با اسفنج دریایی چندشکل

ند. شد جداسازیهای بوشهر، شده از اعماق آبآوریجمع S12از اسفنج دریایی  یستااکتینوم ایزوله :کارروش و مواد

و  Bioeditهای بیوانفورماتیک با استفاده از برنامهیابی و نتایج حاصل تکثیر و توالی  PCRایزولۀ مذکور با تکنیک  16SrDNAژن

MEGA6  روی  دیسک در انتشار روش با جداشدهبرای شناسایی و تأیید ایزوله ارزیابی شد. سپس فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ ایزولۀ

انجام  .Proteus spp و .Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella sppزای های بیماریارگانیسممیکرو

 شد. 

است و با   استرپتومایسسمدنظر متعلق به جنس ایزولۀ در این تحقیق، براساس مطالعات فیلوژنی مشخص شد که ها: یافته

که  مطالعات بیوشیمیایی نشان دادای جدید معرفی کرد. توان آن را گونههای استرپتومایسس میتوجه به میزان هومولوژی با سایر گونه

 سه باکتری علیه جالب توجهی فعالیتشده  است. ایزولۀ مطالعهگرم و کاتاالز منفی های تست استثنایبه  شدهی انجامهاتمام تست

که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی آن علیه  نشان داد .Salmonella sppو  Escherichia coli، Bacillus cereusانسانی  زایبیماری

 متر بود.میلی 16با قطر هالۀ در حدود  .Salmonella sppباکتری 

 هایتلیمتابو غنی ازمنبعی که  دارندزیست با خود هم هایمایستاستان بوشهر اکتینو هایآب اعماق هایاسفنج :گیرینتیجه

فعالیت ضدباکتری نتایج نشان داد که سویۀ اکتینومیست جداشده یک گونۀ استرپتومایسس جدید با  .هستندثانویه با فعالیت زیستی 

 . است.زیست با اسفنج در ایران این تحقیق اولین گزارش از جداسازی اکتینومیست دریایی همجالب توجه است. 

 16SrDNA زا،بیماری هایباکتری اکتینومایست، اسفنج دریایی، فعالیت ضدباکتریایی، کلمات کلیدی:

 اد؛ کپی برداری، توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.دسترسی آز: مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ©رایت کپی

 :نویسنده مسئول

  سهیال مطرودی
گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم 

دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون 

  ایراندریایی خرمشهر، خرمشهر، 

 پست الکترونیک:

s.matroodi@kmsu.ac.ir 

 
 

مهمقد
 ساده، چندسلولی ومهرگان بیپوریفرا(  شاخۀ)ها اسفنج

بنتیک، متصل به  هایزیستگاه رو د تغذیهۀ فیلترکنند زیکف

 هاشده از اسفنجتوصیف گونۀ 6000سطوح جامد هستند. بیش از 

. (1،  2) هستندساکن  از محیط دریایی و تازه  ایگستردهطیف  در

از مواد زیست فعال چشمگیری منابع دلیل وجود ها بهاسفنجاهمیت 

درصد از تمام محصوالت طبیعی  40که طوری ست؛ بهدریایی ا

مطالعات متعددی برای  .(3) انددریایی را به خود اختصاص داده

که برای دفاع از خود در برابر انواع ها های اسفنجمتابولیت استخراج 

، 4، 5)است شده  انجام کنند،استفاده می هاارگانیسممیکروخاصی از 

از ثانویه های متابولیتاز ای گستردهاز سوی دیگر، تولید طیف  .(2

 (.2)اند شده مرتبط با اسفنج شناسایی یهاکتینوباکتریاسوی 

ۀ تولیدکنندها اسفنج مرتبط با هایباکتری کهشود میحدس زده 

ها اسفنج شده ازد زیست فعال مشتقاز موازیادی واقعی بخش 

)باالتر  توجهیجالب شامل درصد اسفنج ۀزیست تود (.6-8) هستند

ها اسفنج و ماتریکس هاسلولکه در  ها استباکتری از درصد( 60از

مطالعات وابسته به کشت و هچنین مطالعات  .(9)قرار دارند 
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 بیزیستی میکروهم مولکولی نشان دادند که اکتینوباکتریا

اکتینوباکتریا، گرم  (.10-13) دریایی دارند هایاسفنج با توجهیجالب

خاک و اول موجودات زنده درجۀ مثبت، عمدتا هوازی و در

از داروهای خاص هستند. با این حال، مطالعات ۀ بسیاری تولیدکنند

 اکتینوباکتریا، ساکنان طبیعی هایاز گونه اخیر نشان داد که برخی

دلیل پتانسیل زیاد خود بهها باکتریاین . هستند دریاییهای محیط

 و همچنین در سنتز انواع زیادی از خارج سلولیهای آنزیم در تولید

 هستند. میکرو درخور توجه فعال زیستی، های متابولیت

 درصد اکتینو 70بیوتیک، تقریبا آنتی کنندۀتولیدهای ارگانیسم

پتومایسس منبع غالب این استر .(14)اند داده تشکیل راها باکتری

 Moran است. ها باکتریدیگر اکتینو هایجنس میان هابیوتیکنتیآ

گزارش  16SrRNAبا استفاده از کاوشگرهای ژن  (1995)و همکاران 

دادند که اولین جمعیت طبیعی استرپتومایسس، بخشی از جمعیت 

و   Mincer همچنین نخستین بار. (16) باکتریایی دریایی بود

در محیط  هاکتینوباکتریاتوزیع گسترده و پایدار   (2002) رانهمکا

 های باکتریروی اکتینو مطالعات .)17)کردند دریایی را گزارش 

مطالعات  (.3) است ، به چند اسفنج محدود شدههااسفنج مرتبط با

های گونه ،Rhopaloeide sodorabile (10) مستقل از کشت در اسفنج

Xestospongia (9) ،Aplysina aerophoba،Theonella swinhoei  و

 ، Pseudoceratina clavatهایاسفنج در کشتمطالعات وابسته به 

 Craniella australiensis (19) ،Hymeni acidonperleveهای گونه
(3،)Haliclona spp.  (20)، Iotrochota spp. (21)،Halichondria 

panicea  (22)، Stelletta tenuis  وHalichondri arugosa  وجود

این ، با این حالاند. داده را نشان هااسفنج مرتبط با هایباکتری اکتینو

است شده  و اکولوژی آنها محدود مطالعات به درک کلی از تنوع، توزیع

(33.)  

اکتینومیست روی که است سال 5 مدت تحقیقاتی گروه این

می کار ASR7 جدید اکتینومایست ایزولۀ جمله از دریایی های

: است شده استفاده سیستم این از نامگذاری در سهولت برای. کند

A  ابتدای بعدی حرف دو و است اکتینومیست اول حرف مخفف 

 از که هستند هایی ایزوله نیز 7 شمارۀ و دانشجو فامیل و اسم

 .اندشده جداسازی دانشجو این سوی

 مکه برای اولین بار در کشور انجا هدف از این مطالعه

زیست با اسفنج ، جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری همشودمی

و بررسی فعالیت  بوشهر هایآب شده از اعماقآوریدریایی جمع

 انسانی است. زایهای بیماریباکتریآن علیه  ضدباکتریایی

 هاروشمواد و 
 بردارینمونه

برداری با غواصی در اعماق دریای ، نمونه1395در آبان ماه  

درون ظرف  S12ر انجام گرفت. نمونۀ اسفنج چندشکلی بوشه

پالستیکی استریل به آزمایشگاه میکروبیولوژی واقع در دانشگاه 

علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل و تا زمان استفاده در یخچال 

 .درجه سلسیوس نگهداری شد 4با دمای 

 زیست با اسفنججداسازی اکتینومایست هم

 و شووآب دریای استریل شستبار با  5نمونه اسفنج 

اسکالپل به قطعات یک  ۀدرآزمایشگاه درون هاون استریل، با تیغ

حجم از آب دریای  10با سپس  شد. برش داده متر مکعبیسانتی

 آنگاه (.33-35) کننده هموژن شداستریل با استفاده از مخلوط

به دستی کهقطعات بافتی اضافی دور ریخته شد و از مایع یک

-10تا  1-10) آب دریای استریل با سریالیهای رقت مد،دست آ

  های کشتمحیط میکرولیتر از هر رقت روی 100و شد  تهیه (7

1M)  18گرم، آگار  4گرم، عصاره مخمر  2گرم، پپتون  10نشاسته 

، NA (Nutrient Agar) (،3، 17، 25، 34) لیتر( 1گرم و آب دریا 

(Starch Casein Agar)SCA  وWA (WaterAgar)  که با آنتی

، لیترمیکروگرم بر میلی 25) نالیدیکسیک اسیدهای بیوتیک

، لیترمیکروگرم بر میلی 25) ( و نیستاتینفیشرساینتیفیک، امریکا

ترتیب برای بهکه  (25) (شرکت عماد درمان پارس، ایران

 هاقارچ والرشد سریعگرم منفی  هایباکتری جلوگیری از رشد

در دمای  روز 60تا  30مدت به کشت داده و ،ضمیمه شده بودند

، از این مدتپس  درون انکوباتور انکوبه شدند. سلسیوس درجۀ 30

کشت نمایان شد و اکتینومایست  هایمحیط متفاوتی برهای کلنی

از داشت  براساس شکل ظاهری خشک، حالت پودری و گچی که

 ،سازیبرای خالص چندین بار جداسازی شد و NAمحیط کشت 

 درپی به محیط کشت جدید انتقال یافت.طور پیبه

 شناسایی اکتینومیست

 هایتست انواع بااز شناسایی مورفولوژی و بیوشیمیایی  پس 

 یزینل ، SIM،TSI ، سیمون سیترات،MR-VP کاتاالز،

دکربوکسیالز، شناسایی مولکولی ایزوله به اورنیتیندکربوکسیالز و 

 (.37) ترتیب مراحل زیر انجام گرفت

 DNAاستخراج 

 از ، DNAبراساس پروتکل استخراج  DNAاستخراج 

 شده انجام شد، طبق مراحل گفتههاقلرچ گرم مثبت و هایباکتری

 %1استخراجی روی ژل آگارز DNA کیفیت  سنجش از پس .(36)
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 ، 16S rDNA، برای تکثیر ژن وزنی/حجمی با الکتروفورز افقی

PCR با « 1جدول »آورده شده در  دیرزیر و مواد و مقا برنامۀ با

که  (34) «2جدول » R1492و  F27آغازگرهای استفاده از

برای اطمینان از   انجام شد.هستند،  16S rDNAاختصاصی ژن 

و برای کنترل منفی از تمام مقادیر  PCRآلودگی در واکنش عدم

جای آن آب ژنومی که به  DNAاستفاده شد؛ به استثنای  1جدول 

درجه به  94 هیاول یواسرشته ساز  PCR. در واکنش کار رفتبه

 ،یواسرشته ساز کلیس 30 یبرا کل،یس کی یبرا قهیدق 5مدت 

درجه  50 ه،یثان 45درجه به مدت  94 بیالحاق و  بسط به ترت

به  وسیلسیدرجه س 72 ییبسط نها ه،یثان 45درجه  72 ،هیثان 45

 .انجام شد کلیس کی یبرا قهیدق 5مدت 

 

 PCRانجام واکنش  برای شدهمواد استفاده .1جدول 

 میکرولیتری 25مقدار مصرفی برای حجم  مواد

DNA( 100استخراجی)میکرولیتر 2 نانوگرم/ میکرولیتر 

 میکرولیتر 5/0 آنزیم تک پلی مراز

PCR Buffer (10x) 5/2 میکرولیتر 

2MgCl (50 میلی)میکرولیتر 1 موالر/ میکرولیتر 

dNTP(1موالر/میلی )میکرولیتر 5/0 میکرولیتر 

 میکرولیتر 2 پیکومول/ میکرولیتر(10) 1آغازگر 

 میکرولیتر 2 پیکومول/ میکرولیتر(10) 2آغازگر 

 میکرولیتر 5/14 آب تزریقی

 

 در تحقیق حاضر شدهآغازگرهای استفاده. 2جدول 

 نام پرایمر توالی آغازگر دمای اتصال

 لسیوسدرجه س 50

 لسیوسدرجه س 50
F: 5՛- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3՛ 

R: 5՛- GGTTACCTTGTTACGACTT-3՛ 

F27 

R1492 

 

 های مولکولیداده وتحلیلتجزیه

آمده از شرکت ژن فناوران ابتدا با دستبه کروماتوگرام توالی

منظور مقایسۀ توالی بررسی و ویرایش شد. به Chromasافزار نرم

های ژنتیکی یگاه اطالعات دادههای موجود در پابا دیگر توالینمونه 

(NCBI از برنامۀ )Blast (34) ردیفی که یکی از ابزارهای هم

و  است، استفاده شد که میزان تشابه نمونه DNAهای توالی

شناسایی اولیه به دست آمد. برای رسم درخت فیلوژنتیکی نیز 

-گونه DNAکار رفت؛ به این صورت که توالی به MEGA6افزار نرم

های شده از پایگاه دادهمشابه یا نزدیک با نمونۀ مطالعههای 

شده وارد این مطالعه DNAژنتیکی استخراج و به همراه توالی 

 Nocardiaجنس  16SrDNAافزار شدند. از توالی مربوط به ژن نرم

فیلوژنی به روش  استفاده و درخت outgroupبرای برون گروه یا 

 .(34)ترسیم شد  (Neighbor joiningجواری )پیوند هم

 ضدباکتریایی فعالیت بررسی

اکتینومایست روی محیط کشت ایزولۀ برای این هدف ابتدا 

 از آن، . پسرشد داده شد سلسیوسدرجه  28در دمای  1Mجامد 

ایزوله از محیط کشت جامد برداشته شد و در  ۀتاز هایکلنیتک

ع لیتر محیط کشت مایمیلی 50حاوی  لیتریمیلی 250ارلن 

1M28و دمای  150انکوباتور شیکردار با دور  در کشت داده شد و 

های متابولیتبرای تحریک تولید  روز 10مدت ، بهسلسیوسدرجه 

انکوباسیون، برای حذف زیست  دورۀ از . پسثانویه قرار گرفت

میسلیومی از کشت، محیط کشت مایع حاوی باکتری در های توده

 دور در دقیقه 700با ، یختهلیتری رمیلی 5/1 هایتیوپمیکر

(rpmبه ) مایع رویی با حالل  سپس دقیقه سانتریفیوژ شد. 5مدت

در  .شد استخراج (25) (1:1و متانول) (34) (1:1) هایاتیل استات

با تبخیرکننده در  حاللدست آمدن عصارۀ خام، برای به ادامه
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شد. روش انتشار در  داده تبخیر سلسیوسدرجه  35دمای کمتر از 

با توجه به استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی برای  نیز دیسک

به این طریق که  ؛(28)گرفت  سنجش فعالیت ضدمیکروبی انجام

)هرکدام  زابیماری های باکتری سوآپ استریل به سوسپانسیون

مایع به غلظت  LBاز رشد در محیط کشت پس  جداگانه( که

رسیده بودند ( Lcfu/m810× 5/1) استاندارد نیم مک فارلند

 MHA 30)) روی محیط کشت مولر هینتون آگار و غشتهآ

)بیشترین حجمی  بالنکهای دیسکعصاره باکتریایی به  میکرولیتر

 متریمیلی 6استریل  که توسط دیسک قابل جذب است(

زا بیماری هایباکتریحاوی MHA و روی محیط کشت شد  تلقیح 

درجه  37انکوباتور با دمای در  و (34) گرفت معین قرارهای فاصلهبا 

 هالۀ فقداناز انکوباسیون  پس .(34) ساعت انکوبه شدند 24مدت به

 مطالعهدر  شدهاستفادهزای های بیماریباکتری گیری شد.رشد اندازه

  Escherichia coli ،Bacillus cereus ،typhimuriumحاضر، 
Salmonella  دیکسیک از نالی ،همچنین در این آزمایش. هستند

، گرم منفیزای بیماری  های باکتری کنترل مثبت علیه برای اسید

و از  سرئوس باسیلوسسیلین علیه باکتری گرم مثبت از آمپی

 .شد  کنترل منفی استفادهبرای  محیط کشت بدون باکتری 

 

 هاافتهی
 اکتینومایست ایزولۀ شده،آوریجمع S12 اسفنج نمونه از

ASR7، و زایی ریخت   ابتدا براساس  ایزولهاین  .شد جداسازی

 گرم آمیزیرنگ ظاهری و شکل گرم شناسایی شد، آمیزیرنگ

 این قابل مشاهده است. « 2شکل»و « 1شکل »ترتیب، در ایزوله به

شکل است  ایرشته گرم مثبت و ،ASR7ایزولۀ نتایج نشان داد که 

 روی محیط کشت هفته کشت از یک پس  ،زایی نظر ریخت و از

1M وروی شیری گرد، چروکیده و متوسط با پشتهای کلنی،  تک

 در وسط هایکانی همچنین .دارد رنگ و اسپورهای سفید

 برآمدگی دارند. و نیز هاله  و در اطراف تورفتگی

 آمده است. «3جدول »در  ASR7ایزولۀ  نتایج بیوشیمیایی

از اکتینومایست جداشده  ، ایزولۀشودکه مشاهده میگونه همان

 شده در این مطالعه،های انجامتستهمۀ  برای S12اسفنج دریایی 

 گرم نیز مثبتآمیزینتیجۀ رنگ غیر از تست کاتاالز منفی است.  به

 بود.
 

 
یک هفته رشد روی محیط  پس از ASR7های کلنی  .1شکل 

 1M کشت
 

 
 زیر میکروسکوپ نوری با ASR7 گرم ایزوله آمیزی. رنگ2شکل 

 100 نماییبزرگ
 
 

 ASR7ایزولۀ  بیوشیمیایی برایهای تست نتایج  .3جدول 

 نتایج هاتست

 + کاتاالز

 - سیمون سیترات

 - الیزین دکربوکسیالز

 - ارنیتین دکربوکسیالز

MR - 

VP - 

TSI - 

SIM 
 H2Sتولید 

 حرکت

 ایندول

- 

- 

- 

 + گرم
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 شناسایی مولکولی

جفت باز  1500 تقریباً به طول ASR7ایزولۀ  16SrDNAژن 

یابی صحت باند ( نتایج حاصل از توالی3)شکل. تکثیر شد

 کرد.تأیید تکثیرشده را 

آمده از بالست توالی نوکلئوتیدی حاصل از دستنتایج به

های اطالعات ژنتیکی در پایگاه داده 16SrDNAیابی ژن توالی

(NCBI( نشان داد که این توالی بیشترین شباهت )را با %95 )

های دارد و با بقیۀ گونه Streptomyces cyaneofuscatusۀگون

(. این نتیجه از 4و کمتر است )جدول  %94شده این شباهت ثبت

شده از جنس کند که ایزولۀ مطالعهنظر مولکولی تأیید می

دهد که ایزولۀ استرپتومایسس است. همچنین نشان  می

 شده گونۀ جدید است.مطالعه

افزار خت فیلوژنی با استفاده از نرمنتایج حاصل از رسم در

MEGA6 جواری به روش پیوند هم(NJ ) 1000و بوت استرپ ،

مشابه ثبت هایگونه یک ازبا هیچ ASR7 که ایزولۀ دهدمی نشان

 (.4)شکلگیرد نمی شده در یک کالد خواهری قرار 

نتایج حاصل نشان داد که عصارۀ اتیل استاتی فعالیت 

که زا دارد،  درحالیهای بیماریلیه باکتریضدباکتریایی خوبی ع

زا مؤثر نبود. قطر هالۀ های بیماریعصارۀ متانولی روی باکتری

 Salmonella spp.  ،Escherichiaهاینیافتگی باکتریرشد

coli،Bacillus cereus ترتیب در مواجهه با عصارۀ اتیل استاتی به

زای بیماری اکتریمتر بود و روی دو بمیلی 09/13و  59/14، 9/15

spp. Proteuse وKlebsiella spp. ر ضدباکتریایی مشاهده نشد ثا

 (.5)شکل 

              
ایزولۀ اکتینومایست بر ژل 16S rDNAژن  PCR. محصول 3شکل

 1kb: سایز مارکر M: محصول تکثیرشده، 1درصد. ستون  1آگارز 

 

در  شدهمطالعهگونۀ  بارا  یشترین شباهتکه ب هایی. گونه4جدول

 دارند 16SrDNA نوکلئوتیدی سطح توالی

 

 
 گروه در نظر گرفته شده است.عنوان برونبه Nocardiopsis TRM4620گونۀ  . 16S rDNAبراساس توالی ژن ASR7 ایزولۀ  درخت فیلوژنی. 4شکل

 
  

 گونه درصد شباهت

95 Streptomyces cyaneofuscatus 

94 Streptomyces spp. A-202 

94 Streptomyces spp. strain WA12-1-1 

94 Streptomyces spp. strain WA10-4-1 

94 Streptomyces spp. strain ZTSt13 

94 Streptomyces spp. strain JCSt9 

94 Streptomyces spp. strain JCSt8 
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ای قطر هاله های مهاری رشد فعالیت ضد  نمودار میله .5شکل 

 باکتری بیماری زا 5علیه  ASR7باکتریایی ایزوله

 بحث
، روی هامایستدر حال حاضر برای جداسازی اکتینو

زیرا  ،دریایی تمرکز شده است هایاسفنج مرجانی وهای صخره

. هستنددریایی  هایمایست اکتینو شدههای شناختهمحیط بهترین

 زیست راهم هایباکتری فی تنوع و فراوانی اکتینومطالعات مختل

، این های نامبردهسیستم که دراند دریافته کرده و گیریاندازه

. (40-38) طور گسترده و پایداری در ارتباط هستندبهها باکتری

 اسفنجی متفاوت، وجود، فراوانی و تنوع اکتینو هایگونه بین

با این حال،  .(23) کشت متفاوت استقابل هایباکتری

غالب  هایاز گروهمیکرومونوسپورا، رودوکوکوس و استرپتومایسس 

 فراوانی جنس (.33)اند شده در محیط دریایی گزارش

 کهطوریبه (؛21، 22) استرپتومایسس نیز قبال گزارش شده است

 استرپتو برای کشت وابسته به کشت و مستقل ازهای روش

داد که  نشان .Haliclona spp. زیست با اسفنجهم هایمایسس

طور مشابه بیش به. (25)هستند  غالبها مایسس استرپتو اعضای

 متعلق به جنس .Iotrochota sppهای جدایه از %80از

بیشترین فراوانی جنس به عنوان  (.21) است استرپتومایسس

 Hymenia cidonperlevهای جدایه ( از میان%74) استرپتومایسس

 که این (3) )چین( گزارش شده است دریای زرد شده ازآوریجمع

 . داشتند حاضر همخوانی  مطالعۀ با هاگزارش

 جنس غالب اکتینو هامایسس استرپتورسد که نظر میبه

شده از شرق دریای آوری جمع هایاسفنج مرتبط با هایباکتری

شده از اسفنج جدا ایزولۀ مدیترانه هستند. در تحقیق حاضر،

از جنس استرپتومایسس بود. مطالعات  S12کلی دریایی چندش

 ASR7 ایزلۀ  نشان داد که 16S rDNAحاصل از بالست توالی ژن 

هایی که است. تمام گونهجدید از جنس استرپتومایسس گونۀ یک 

و کمتر از آن با توالی   16S rDNA 98%های براساس توالی ژن

ت ژنی شباهت های موجود در بانک اطالعاشده از گونههای ثبتژن

که توالی ژنی  (35)شوند ای جدید شناخته میداشته باشند، گونه

گونه شباهت با  %95مطالعه با حداکثر تحت  ایزولۀدر 

Streptomyces cyaneofuscatus استرپتومایسس دریایی  گونۀ یک

 . آیدمی حسابجدید به

Mahmoud  روی جداسازی  ای(، مطالعه2009)همکاران  و

 Haliclona simulansزیست با اسفنج همهای باکتری و شناسایی

از  نشان دادند که ترکیبات جداشده آنها (.38) انجام دادند

 بیوتیکیآنتی هایفعالیت SM4 و  SM2 استرپتومایسها جدایه

های میکروب دهد کهالطیف دارند. این مطالعه نشان میوسیع

 ترکیبات مهم منبع کشت قابل دریایی هایاسفنج زیست باهم

در این تحقیق فعالیت  شدهمطالعهایزولۀ  .هستند فعال بیولوژیکی

 زایبیماری علیه سه باکتریتوجهی جالب ضدمیکروبی  

Salmonellasp ،Escherichia coli  و Bacillus cereus .نشان داد 

Zhang  جداسازی و ای دربارۀ ( مطالعه2009)و همکاران

دریای چین جنوبی های اسفنجت با زیسهمهای باکتری شناسایی

 هایباکتری و همچنین فعالیت ضدباکتریایی آنها را علیه

مختلف، با روش انتشار در دیسک مشابه روش بهزای بیماری

نشان دادند آنها . (42) شده در تحقیق حاضر انجام دادندکاربرده

 ایگسترده جدایه فعالیت ضدمیکروبی 18جدایه،  80که از میان 

مطالعات  گرم مثبت و گرم منفی دارند.های باکتری ،هاقارچ هعلی

 فعالیتۀ دهندنتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان نیز و شدهگزارش

زیست با همهای باکتری با مرتبط هایمتابولیت ضدمیکروبی

شاخۀ  متعلق بههای مایسساسترپتو ویژهبه ییدریاهای اسفنج

این جنس را در  هایگونه اهمیتاست. این نتایج  اکتینوباکتریا

 برد.صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی باال می

 گیرینتیجه
 شده از اعماقآوریجمع S12اسفنج  که داد نشان مطالعه این

 ضدمیکروبی لیتکه فعادارد زیست با خود بوشهر باکتری همهای آب

 نظرهب. دهدانجام میانسانی زای های بیماریباکتریعلیه توجهی جالب

 ازبالقوه فارس یک منبع دریایی خلیجهای اسفنج رسدمی

هستند بیوتکنولوژی دارویی نظر های دریایی ارزشمند از اکتینومیست

 که الزم است در این راستا مطالعات بیشتری صورت گیرد.

 سپاسگزاری
از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که امکان انجام این 

 شود.راهم کردند، تشکر و قدردانی میپروژۀ تحقیقاتی را ف

 تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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