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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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جداسازی ایزوله اکتینومایست جدید  ASR7از اسفنج دریایی چندشکلی  S12و بررسی
فعالیت ضدباکتریایی آن
راضیه پردل ،سهیال مطرودی* ،اسحاق زمانی
گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1396/07/29 :

زمینه و هدف :اکتینومایستهای دریایی باکتریهایی گرم مثبت هستند که بهصورت آزاد ،ساپروفیت یا همزیست با گیاهان و
جانوران از جمله اسفنجهای دریایی دیده میشوند .اخیرا بهدلیل نیاز به داروهای جدید ،به میکروارگانیسمهای دریایی بهعنوان منبع

پذیرش1396/12/02:

جدیدی با پتانیسل تولید متابولیتهای منحصربهفرد ،توجه میشود .هدف از این مطالعه ،جداسازی و شناسایی اکتینومایست همزیست

انتشارآنالین1397/12/25 :

با اسفنج دریایی چندشکلی  S12جمعآوریشده از اعماق آبهای استان بوشهر و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن است.
مواد و روشکار :ایزوله اکتینومایست از اسفنج دریایی  S12جمعآوریشده از اعماق آبهای بوشهر ،جداسازی شدند.

موضوع:
مواد ضد میکروبی

ژن  16SrDNAایزولۀ مذکور با تکنیک  PCRتکثیر و توالییابی و نتایج حاصل با استفاده از برنامههای بیوانفورماتیک  Bioeditو
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 MEGA6برای شناسایی و تأیید ایزوله ارزیابی شد .سپس فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ ایزولۀ جداشده با روش انتشار در دیسک روی

نویسنده مسئول:

میکروارگانیسمهای بیماریزای  Salmonella spp. ،Klebsiella spp. ،Bacillus cereus ،Escherichia coliو  Proteus spp.انجام

سهیال مطرودی

شد.

گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم
دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم وفنون
دریایی خرمشهر ،خرمشهر ،ایران

توجه به میزان هومولوژی با سایر گونههای استرپتومایسس میتوان آن را گونهای جدید معرفی کرد .مطالعات بیوشیمیایی نشان داد که

پست الکترونیک:
s.matroodi@kmsu.ac.ir

یافتهها :در این تحقیق ،براساس مطالعات فیلوژنی مشخص شد که ایزولۀ مدنظر متعلق به جنس استرپتومایسس است و با
تمام تستهای انجامشده به استثنای تستهای گرم و کاتاالز منفی است .ایزولۀ مطالعهشده فعالیت جالب توجهی علیه سه باکتری
بیماریزای انسانی  Bacillus cereus ،Escherichia coliو  Salmonella spp.نشان داد که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی آن علیه
باکتری  Salmonella spp.با قطر هالۀ در حدود  16میلیمتر بود.
نتیجهگیری :اسفنجهای اعماق آبهای استان بوشهر اکتینومایستهای همزیست با خود دارند که منبعی غنی از متابولیتهای
ثانویه با فعالیت زیستی هستند .نتایج نشان داد که سویۀ اکتینومیست جداشده یک گونۀ استرپتومایسس جدید با فعالیت ضدباکتری
جالب توجه است .این تحقیق اولین گزارش از جداسازی اکتینومیست دریایی همزیست با اسفنج در ایران است..
کلمات کلیدی :اکتینومایست ،اسفنج دریایی ،فعالیت ضدباکتریایی ،باکتریهای بیماریزا16SrDNA ،
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آز اد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
اسفنجها (شاخۀ پوریفرا) بیمهرگان ساده ،چندسلولی و
کفزی فیلترکنندۀ تغذیه و در زیستگاههای بنتیک ،متصل به
سطوح جامد هستند .بیش از  6000گونۀ توصیفشده از اسفنجها
در طیف گستردهای از محیط دریایی و تازه ساکن هستند (.)1 ، 2
اهمیت اسفنجها بهدلیل وجود منابع چشمگیری از مواد زیست فعال
دریایی است؛ بهطوری که  40درصد از تمام محصوالت طبیعی
دریایی را به خود اختصاص دادهاند ( .)3مطالعات متعددی برای
استخراج متابولیتهای اسفنجها که برای دفاع از خود در برابر انواع

خاصی از میکروارگانیسمها استفاده میکنند ،انجام شده است (،4 ،5

 .)2از سوی دیگر ،تولید طیف گستردهای از متابولیتهای ثانویه از
سوی اکتینوباکتریهای مرتبط با اسفنج شناسایی شدهاند (.)2
حدس زده میشود که باکتریهای مرتبط با اسفنجها تولیدکنندۀ
واقعی بخش زیادی از مواد زیست فعال مشتقشده از اسفنجها
هستند ( .)6-8زیست تودۀ اسفنج شامل درصد جالبتوجهی (باالتر
از 60درصد) از باکتریها است که در سلولها و ماتریکس اسفنجها
قرار دارند ( .)9مطالعات وابسته به کشت و هچنین مطالعات
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مولکولی نشان دادند که اکتینوباکتریا همزیستی میکروبی
جالبتوجهی با اسفنجهای دریایی دارند ( .)10-13اکتینوباکتریا ،گرم
مثبت ،عمدتا هوازی و در درجۀ اول موجودات زندهخاک و
تولیدکنندۀ بسیاری از داروهای خاص هستند .با این حال ،مطالعات
اخیر نشان داد که برخی از گونههای اکتینوباکتریا ،ساکنان طبیعی
محیطهای دریایی هستند .این باکتریها بهدلیل پتانسیل زیاد خود
در تولید آنزیمهای خارج سلولی و همچنین در سنتز انواع زیادی از
متابولیتهای فعال زیستی ،درخور توجه هستند .میکرو
ارگانیسمهای تولیدکنندۀ آنتیبیوتیک ،تقریبا  70درصد اکتینو
باکتریها را تشکیل دادهاند ( .)14استرپتومایسس منبع غالب این
آنتیبیوتیکها میان جنسهای دیگر اکتینوباکتریها استMoran .
و همکاران ( )1995با استفاده از کاوشگرهای ژن  16SrRNAگزارش
دادند که اولین جمعیت طبیعی استرپتومایسس ،بخشی از جمعیت
باکتریایی دریایی بود ( .)16همچنین نخستین بار  Mincerو
همکاران ( )2002توزیع گسترده و پایدار اکتینوباکتریها در محیط
دریایی را گزارش کردند ( .(17مطالعات روی اکتینوباکتریهای
مرتبط با اسفنجها ،به چند اسفنج محدود شده است ( .)3مطالعات
مستقل از کشت در اسفنج  ،)10( Rhopaloeide sodorabileگونههای
 Theonella swinhoei،aerophoba Aplysina ،)9( Xestospongiaو
مطالعات وابسته به کشت در اسفنجهای ،Pseudoceratina clavat
گونههای Hymeni acidonperleve ،)19( Craniella australiensis
(Halichondria ،)21( Iotrochota spp. ،)20( Haliclona spp. ،)3
 Stelletta tenuis،)22( paniceaو  Halichondri arugosaوجود
اکتینو باکتریهای مرتبط با اسفنجها را نشان دادهاند .با این حال ،این
مطالعات به درک کلی از تنوع ،توزیع و اکولوژی آنها محدود شده است
(.)33

این گروه تحقیقاتی مدت  5سال است که روی اکتینومیست
های دریایی از جمله ایزولۀ اکتینومایست جدید  ASR7کار می
کند .برای سهولت در نامگذاری از این سیستم استفاده شده است:
 Aمخفف حرف اول اکتینومیست است و دو حرف بعدی ابتدای
اسم و فامیل دانشجو و شمارۀ  7نیز ایزوله هایی هستند که از
سوی این دانشجو جداسازی شدهاند.
هدف از این مطالعه که برای اولین بار در کشور انجام
میشود ،جداسازی و شناسایی اکتینوباکتری همزیست با اسفنج
دریایی جمعآوریشده از اعماق آبهای بوشهر و بررسی فعالیت
ضدباکتریایی آن علیه باکتریهای بیماریزای انسانی است.

مواد و روشها
نمونهبرداری
در آبان ماه  ،1395نمونهبرداری با غواصی در اعماق دریای
بوشهر انجام گرفت .نمونۀ اسفنج چندشکلی  S12درون ظرف
پالستیکی استریل به آزمایشگاه میکروبیولوژی واقع در دانشگاه
علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل و تا زمان استفاده در یخچال
با دمای  4درجه سلسیوس نگهداری شد.
جداسازی اکتینومایست همزیست با اسفنج
نمونه اسفنج  5بار با آب دریای استریل شستوشو و
درآزمایشگاه درون هاون استریل ،با تیغۀ اسکالپل به قطعات یک
سانتیمتر مکعبی برش داده شد .سپس با  10حجم از آب دریای
استریل با استفاده از مخلوطکننده هموژن شد ( .)33-35آنگاه
قطعات بافتی اضافی دور ریخته شد و از مایع یکدستی که به
دست آمد ،رقتهای سریالی با آب دریای استریل ( 1-10تا -10
 )7تهیه شد و  100میکرولیتر از هر رقت روی محیطهای کشت
 )M1نشاسته  10گرم ،پپتون  2گرم ،عصاره مخمر  4گرم ،آگار 18
گرم و آب دریا  1لیتر) (،NA (Nutrient Agar( ،)3 ،17 ،25 ،34
( SCA )Starch Casein Agarو ) WA (WaterAgarکه با آنتی
بیوتیکهای نالیدیکسیک اسید ( 25میکروگرم بر میلیلیتر،
فیشرساینتیفیک ،امریکا) و نیستاتین ( 25میکروگرم بر میلیلیتر،
شرکت عماد درمان پارس ،ایران) ( )25که بهترتیب برای
جلوگیری از رشد باکتریهای گرم منفی سریعالرشد و قارچها
ضمیمه شده بودند ،کشت داده و بهمدت  30تا  60روز در دمای
 30درجۀ سلسیوس درون انکوباتور انکوبه شدند .پس از این مدت،
کلنیهای متفاوتی بر محیطهای کشت نمایان شد و اکتینومایست
براساس شکل ظاهری خشک ،حالت پودری و گچی که داشت از
محیط کشت  NAجداسازی شد و چندین بار برای خالصسازی،
بهطور پیدرپی به محیط کشت جدید انتقال یافت.
شناسایی اکتینومیست
پس از شناسایی مورفولوژی و بیوشیمیایی با انواع تستهای
کاتاالز ،MR-VP ،سیمون سیترات ،TSI ،SIM ،لیزین
دکربوکسیالز و اورنیتین دکربوکسیالز ،شناسایی مولکولی ایزوله به
ترتیب مراحل زیر انجام گرفت (.)37
استخراج DNA

استخراج  DNAبراساس پروتکل استخراج  ،DNAاز
باکتریهای گرم مثبت و قلرچها ،طبق مراحل گفتهشده انجام شد
( .)36پس از سنجش کیفیت  DNAاستخراجی روی ژل آگارز %1
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وزنی/حجمی با الکتروفورز افقی ،برای تکثیر ژن ،16S rDNA
PCRبا برنامۀ زیر و مواد و مقادیر آورده شده در «جدول  »1با
استفاده از آغازگرهای F27و « R1492جدول  )34( »2که
اختصاصی ژن  16S rDNAهستند ،انجام شد .برای اطمینان از
عدمآلودگی در واکنش  PCRو برای کنترل منفی از تمام مقادیر
جدول  1استفاده شد؛ به استثنای  DNAژنومی که بهجای آن آب

بهکار رفت .در واکنش  PCRواسرشته سازی اولیه  94درجه به
مدت  5دقیقه برای یک سیکل ،برای  30سیکل واسرشته سازی،
الحاق و بسط به ترتیب  94درجه به مدت  45ثانیه 50 ،درجه
 45ثانیه 72 ،درجه  45ثانیه ،بسط نهایی  72درجه سیلسیوس به
مدت  5دقیقه برای یک سیکل انجام شد.

جدول  .1مواد استفادهشده برای انجام واکنش PCR
مواد

مقدار مصرفی برای حجم  25میکرولیتری

DNAاستخراجی (100نانوگرم /میکرولیتر)

 2میکرولیتر

آنزیم تک پلی مراز

 0/5میکرولیتر

)PCR Buffer (10x

 2/5میکرولیتر

 50( MgCl2میلیموالر /میکرولیتر)

 1میکرولیتر

1(dNTPمیلیموالر /میکرولیتر)

 0/5میکرولیتر

آغازگر 10( 1پیکومول /میکرولیتر)

 2میکرولیتر

آغازگر 10( 2پیکومول /میکرولیتر)

 2میکرولیتر

آب تزریقی

 14/5میکرولیتر

جدول  .2آغازگرهای استفادهشده در تحقیق حاضر
دمای اتصال

توالی آغازگر

نام پرایمر

 50درجه سلسیوس

F: 5՛- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3՛
R: 5՛- GGTTACCTTGTTACGACTT-3՛

F27
R1492

 50درجه سلسیوس

تجزیهوتحلیل دادههای مولکولی
کروماتوگرام توالی بهدستآمده از شرکت ژن فناوران ابتدا با
نرمافزار  Chromasبررسی و ویرایش شد .بهمنظور مقایسۀ توالی
نمونه با دیگر توالیهای موجود در پایگاه اطالعات دادههای ژنتیکی
( )NCBIاز برنامۀ  )34( Blastکه یکی از ابزارهای همردیفی
توالیهای  DNAاست ،استفاده شد که میزان تشابه نمونه و
شناسایی اولیه به دست آمد .برای رسم درخت فیلوژنتیکی نیز
نرمافزار  MEGA6بهکار رفت؛ به این صورت که توالی  DNAگونه-
های مشابه یا نزدیک با نمونۀ مطالعهشده از پایگاه دادههای
ژنتیکی استخراج و به همراه توالی  DNAمطالعهشده وارد این
نرمافزار شدند .از توالی مربوط به ژن  16SrDNAجنس Nocardia
برای برون گروه یا  outgroupاستفاده و درخت فیلوژنی به روش
پیوند همجواری ( )Neighbor joiningترسیم شد (.)34

بررسی فعالیت ضدباکتریایی
برای این هدف ابتدا ایزولۀ اکتینومایست روی محیط کشت
جامد  M1در دمای  28درجه سلسیوس رشد داده شد .پس از آن،
تککلنیهای تازۀ ایزوله از محیط کشت جامد برداشته شد و در
ارلن  250میلیلیتری حاوی  50میلیلیتر محیط کشت مایع
M1کشت داده شد و در انکوباتور شیکردار با دور  150و دمای 28
درجه سلسیوس ،بهمدت  10روز برای تحریک تولید متابولیتهای
ثانویه قرار گرفت .پس از دورۀ انکوباسیون ،برای حذف زیست
تودههای میسلیومی از کشت ،محیط کشت مایع حاوی باکتری در
میکرتیوپهای  1/5میلیلیتری ریخته ،با  700دور در دقیقه
( )rpmبهمدت  5دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس مایع رویی با حالل
هایاتیل استات ( )34( )1:1و متانول( )25( )1:1استخراج شد .در
ادامه برای بهدست آمدن عصارۀ خام ،حالل با تبخیرکننده در
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دمای کمتر از  35درجه سلسیوس تبخیر داده شد .روش انتشار در
دیسک نیز با توجه به استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی برای
سنجش فعالیت ضدمیکروبی انجام گرفت ()28؛ به این طریق که
سوآپ استریل به سوسپانسیون باکتریهای بیماریزا (هرکدام
جداگانه) که پس از رشد در محیط کشت  LBمایع به غلظت
استاندارد نیم مک فارلند ( )1/5 ×108cfu/mLرسیده بودند
آغشته و روی محیط کشت مولر هینتون آگار (30 (MHA
میکرولیتر عصاره باکتریایی به دیسکهای بالنک (بیشترین حجمی
که توسط دیسک قابل جذب است) استریل  6میلیمتری
تلقیح شد و روی محیط کشت  MHAحاوی باکتریهای بیماریزا
با فاصلههای معین قرار گرفت ( )34و در انکوباتور با دمای  37درجه
بهمدت  24ساعت انکوبه شدند ( .)34پس از انکوباسیون هالۀ فقدان
رشد اندازهگیری شد .باکتریهای بیماریزای استفادهشده در مطالعه
حاضرtyphimurium ،Bacillus cereus ،Escherichia coli ،
 Salmonellaهستند .همچنین در این آزمایش ،از نالیدیکسیک
اسید برای کنترل مثبت علیه باکتریهای بیماریزای گرم منفی،
از آمپیسیلین علیه باکتری گرم مثبت باسیلوس سرئوس و از
محیط کشت بدون باکتری برای کنترل منفی استفاده شد .

شکل  .1کلنیهای  ASR7پس از یک هفته رشد روی محیط
کشت M1

شکل  .2رنگآمیزی گرم ایزوله  ASR7زیر میکروسکوپ نوری با

یافتهها

بزرگنمایی 100

از نمونه اسفنج  S12جمعآوریشده ،ایزولۀ اکتینومایست
 ،ASR7جداسازی شد .این ایزوله ابتدا براساس ریختزایی و
رنگآمیزی گرم شناسایی شد ،شکل ظاهری و رنگآمیزی گرم
ایزوله بهترتیب ،در «شکل  »1و «شکل »2قابل مشاهده است .این
نتایج نشان داد که ایزولۀ  ،ASR7گرم مثبت و رشتهای شکل است
و از نظر ریختزایی  ،پس از یک هفته کشت روی محیط کشت
 ،M1تک کلنیهای گرد ،چروکیده و متوسط با پشتوروی شیری
رنگ و اسپورهای سفید دارد .همچنین کانیهای در وسط
تورفتگی و در اطراف و نیز هاله برآمدگی دارند.
نتایج بیوشیمیایی ایزولۀ  ASR7در «جدول  »3آمده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،ایزولۀ اکتینومایست جداشده از
اسفنج دریایی  S12برای همۀ تستهای انجامشده در این مطالعه،
بهغیر از تست کاتاالز منفی است .نتیجۀ رنگآمیزیگرم نیز مثبت
بود.

جدول  .3نتایج تستهای بیوشیمیایی برای ایزولۀ ASR7
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کاتاالز

+
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-
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-
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-
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-

VP

-
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-

SIM
تولید H2S
حرکت
ایندول

-

گرم

+

راضیه پردل و همکاران | جداسازی ایزوله اکتینومایست جدید  ASR7از اسفنج دریایی.....

شناسایی مولکولی
ژن  16SrDNAایزولۀ  ASR7به طول تقریباً  1500جفت باز
تکثیر شد( .شکل )3نتایج حاصل از توالییابی صحت باند
تکثیرشده را تأیید کرد.
نتایج بهدستآمده از بالست توالی نوکلئوتیدی حاصل از
توالییابی ژن  16SrDNAدر پایگاه دادههای اطالعات ژنتیکی
( )NCBIنشان داد که این توالی بیشترین شباهت ( )%95را با
گونۀ Streptomyces cyaneofuscatusدارد و با بقیۀ گونههای
ثبتشده این شباهت  %94و کمتر است (جدول  .)4این نتیجه از
نظر مولکولی تأیید میکند که ایزولۀ مطالعهشده از جنس
استرپتومایسس است .همچنین نشان میدهد که ایزولۀ
مطالعهشده گونۀ جدید است.
نتایج حاصل از رسم درخت فیلوژنی با استفاده از نرمافزار
 MEGA6به روش پیوند همجواری ( )NJو بوت استرپ ،1000
نشان میدهد که ایزولۀ  ASR7با هیچیک از گونههای مشابه ثبت
شده در یک کالد خواهری قرار نمیگیرد (شکل.)4
نتایج حاصل نشان داد که عصارۀ اتیل استاتی فعالیت
ضدباکتریایی خوبی علیه باکتریهای بیماریزا دارد ،درحالیکه
عصارۀ متانولی روی باکتریهای بیماریزا مؤثر نبود .قطر هالۀ
Escherichia
رشدنیافتگی باکتریهای، Salmonella spp.
 Bacillus cereus،coliدر مواجهه با عصارۀ اتیل استاتی بهترتیب
 14/59 ،15/9و  13/09میلیمتر بود و روی دو باکتری بیماریزای
 Proteuse spp.و Klebsiella spp.اثر ضدباکتریایی مشاهده نشد
(شکل .)5

شکل .3محصول  PCRژن 16S rDNAایزولۀ اکتینومایست بر ژل
آگارز  1درصد .ستون  :1محصول تکثیرشده :M ،سایز مارکر 1kb

جدول .4گونههایی که بیشترین شباهت را با گونۀ مطالعهشده در
سطح توالی نوکلئوتیدی  16SrDNAدارند
درصد شباهت

گونه

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

شکل .4درخت فیلوژنی ایزولۀ  ASR7براساس توالی ژن  .16S rDNAگونۀ  Nocardiopsis TRM4620بهعنوان برونگروه در نظر گرفته شده است.
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شکل  .5نمودار میله ای قطر هاله های مهاری رشد فعالیت ضد
باکتریایی ایزوله ASR7علیه  5باکتری بیماری زا

بحث
در حال حاضر برای جداسازی اکتینومایستها ،روی
صخرههای مرجانی و اسفنجهای دریایی تمرکز شده است ،زیرا
بهترین محیطهای شناختهشده اکتینو مایستهای دریایی هستند.
مطالعات مختلفی تنوع و فراوانی اکتینو باکتریهای همزیست را
اندازهگیری کرده و دریافتهاند که در سیستمهای نامبرده ،این
باکتریها بهطور گسترده و پایداری در ارتباط هستند (.)40-38
بین گونههای اسفنجی متفاوت ،وجود ،فراوانی و تنوع اکتینو
باکتریهای قابلکشت متفاوت است ( .)23با این حال،
میکرومونوسپورا ،رودوکوکوس و استرپتومایسس از گروههای غالب
در محیط دریایی گزارش شدهاند ( .)33فراوانی جنس
استرپتومایسس نیز قبال گزارش شده است ()21 ،22؛ بهطوریکه
روشهای وابسته به کشت و مستقل از کشت برای استرپتو
مایسسهای همزیست با اسفنج  .Haliclona spp.نشان داد که
اعضای استرپتو مایسسها غالب هستند ( .)25بهطور مشابه بیش
از %80از جدایههای  Iotrochota spp.متعلق به جنس
استرپتومایسس است ( .)21بیشترین فراوانی جنس به عنوان
استرپتومایسس ( )%74از میان جدایههای Hymenia cidonperlev
جمعآوریشده از دریای زرد (چین) گزارش شده است ( )3که این
گزارشها با مطالعۀ حاضر همخوانی داشتند.
بهنظر میرسد که استرپتو مایسسها جنس غالب اکتینو
باکتریهای مرتبط با اسفنجهای جمعآوری شده از شرق دریای
مدیترانه هستند .در تحقیق حاضر ،ایزولۀ جداشده از اسفنج
دریایی چندشکلی  S12از جنس استرپتومایسس بود .مطالعات
حاصل از بالست توالی ژن  16S rDNAنشان داد که ایزلۀ ASR7
یک گونۀ جدید از جنس استرپتومایسس است .تمام گونههایی که
براساس توالی ژنهای  %98 16S rDNAو کمتر از آن با توالی
ژنهای ثبتشده از گونههای موجود در بانک اطالعات ژنی شباهت
داشته باشند ،گونهای جدید شناخته میشوند ( )35که توالی ژنی

در ایزولۀ تحت مطالعه با حداکثر  %95شباهت با گونه
 Streptomyces cyaneofuscatusیک گونۀ استرپتومایسس دریایی
جدید بهحساب میآید.
 Mahmoudو همکاران ( ،)2009مطالعهای روی جداسازی
و شناسایی باکتریهای همزیست با اسفنج Haliclona simulans
انجام دادند ( .)38آنها نشان دادند که ترکیبات جداشده از
جدایهها استرپتومایس  SM2و  SM4فعالیتهای آنتیبیوتیکی
وسیعالطیف دارند .این مطالعه نشان میدهد که میکروبهای
همزیست با اسفنجهای دریایی قابل کشت منبع مهم ترکیبات
فعال بیولوژیکی هستند .ایزولۀ مطالعهشده در این تحقیق فعالیت
جالبتوجهی علیه سه باکتری بیماریزای
ضدمیکروبی
 Escherichia coli ،Salmonellaspو  Bacillus cereusنشان داد.
 Zhangو همکاران ( )2009مطالعهای دربارۀ جداسازی و
شناسایی باکتریهای همزیست با اسفنجهای دریای چین جنوبی
و همچنین فعالیت ضدباکتریایی آنها را علیه باکتریهای
بیماریزای مختلف ،با روش انتشار در دیسک مشابه روش به
کاربردهشده در تحقیق حاضر انجام دادند ( .)42آنها نشان دادند
که از میان  80جدایه 18 ،جدایه فعالیت ضدمیکروبی گستردهای
علیه قارچها ،باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارند .مطالعات
گزارششده و نیز نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشاندهندۀ فعالیت
ضدمیکروبی متابولیتهای مرتبط با باکتریهای همزیست با
اسفنجهای دریایی بهویژه استرپتومایسسهای متعلق به شاخۀ
اکتینوباکتریا است .این نتایج اهمیت گونههای این جنس را در
صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی باال میبرد.

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد که اسفنج  S12جمعآوریشده از اعماق
آبهای بوشهر باکتری همزیست با خود دارد که فعالیت ضدمیکروبی
جالبتوجهی علیه باکتریهای بیماریزای انسانی انجام میدهد .بهنظر
میرسد اسفنجهای دریایی خلیج فارس یک منبع بالقوه از
اکتینومیستهای دریایی ارزشمند از نظر بیوتکنولوژی دارویی هستند
که الزم است در این راستا مطالعات بیشتری صورت گیرد.

سپاسگزاری
از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر که امکان انجام این
پروژۀ تحقیقاتی را فراهم کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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