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مقاوم به متیسیلین از خاکهای منطقه آستارا
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1دانشیار

میکروبشناسی،

دانشکده

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تهران ،ایران.
2دانـشـجـوی

4

چکیده
زمینه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل مهم عفونتهای شدید در بیمارستان و
جامعه است و سویه مقاوم به متیسیلین ) (MRSAاین باکتری ،شیوع و مرگ و میر باالیی دارد.

کـارشـنـاس

ارشــد

این مطالعه با هدف جداسازی اکتینومیستهای تولیدکننده مواد آنتیباکتریال برای درمان

میکروبشناسی ،دانشکده علوم پایه،

آنتیبیوتیکی و کنترل پخش عفونت صورت گرفت.

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان،

روش بررسی :پس از نمونهبرداری از خاکهای مناطق مختلف شهرستان آستارا ،برای جداسازی

الهیجان ،ایران.
3استادیار میکروبشناسی ،دانشکده علوم
پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
الهیجان ،الهیجان ،ایران.
4استادیار میکروبشناسی ،دانشکده علوم
پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدآستارا،
آستارا ،ایران.

و خالصسازی اکتینومیستها از محیط کشت
( Starch Casein Agar (SCAاستفاده شد .در مرحله بعد ،با غربالگری اولیه به روش تلقیح
نقطهای ،بررسی خواص ضدمیکروبی بر روی  19ایزوله انجام شد .سپس از محیط کشت
اختصاصی  ISP2برای جداسازی استرپتومایسسها در مرحله غربالگری ثانویه استفاده شد و با
تعیین قدرت ضدمیکروبی علیه  ،MRSAسویههای قوی از نظر تولید مواد ضدمیکروبی با روش
انتشار در چاهک و براساس قطر هاله عدم رشد انتخاب شدند .در مرحله آخر برای شناسایی
ایزولههای فعال از تستهای بیوشیمیایی مختلف مانند تست مصرف قند ،اورهآز ،مصرف سیترات
و غیره استفاده شد.
یافتهها :از  11نمونه خاك جمعآوریشده از مناطق مختلف آستارا 19 ،ایزوله اکتینومیست

*
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مقدمه

با توجه به اینکه باکتریهای پاتوژن ،بهخصوص استافیلوکوکوس

اکتینومیستها اغلب موجوداتی هتروتروف و مزوفیلند که

اورئوس روز به روز به آنتیبیوتیکهای موجود مقاومت نشان

در دمای  21-33°Cدرجه سلسیوس رشد کرده و اکثراً به

داده و ساالنه خسارات مالی و جانی زیادی نیز به بار میآورند ،لذا

شرایط اسیدی حساسند .همچنین ویژگیهای مورفولوژیکی و

مراکز تحقیقاتی در پی ارائه آنتیبیوتیکهایی هستند که این

فیزیولوژیکی متنوعی داشته و دارای  DNAبا درصد باالی

مقاومت باکتریهای عفونی را بشکند .مطالعه بر روی

 )%17-71( G+Cمیباشند ( .)1این موجودات گروه بزرگی از

آنتیبیوتیکهای جدید و سایر متابولیتهای میکروبی مؤثر در

باسیل های گرم مثبت بوده که تمایل به ایجاد زنجیره یا رشته دارند

فعالیتهای زیستی به دلیل دارا بودن پتانسیل استفاده در

و اکثراً ساپروفیتند ،همچنین به فراوانی در خاك توزیع شده و از

کشاورزی ،مصارف دارویی و صنعتی ،رو به افزایش است و در

لحاظ فراوانی استرپتومایسسها ،نزدیک به  %73بیشترین تعداد و

این میان گونههای جنس استرپتومایسس همچنان بهعنوان یکی از

در ردههای بعدی نوکاردیا و میکرومونوسپورا قرار دارند.

منابع اصلی تولیدکننده متابولیتهای جدید زیستی مورد توجه

اکتینومیستها وابسته به کورینه باکتریومها ،مایکوباکتریومها،

میباشد .پرواضح است که خاکهای مناطق مختلف ایران دارای

همچنین استرپتومایسس هستند.

تنوع وسیعی از این جنس باکتریایی بوده که میتواند بهعنوان منبع

این باسیلهای گرم مثبت تمایل به ایجاد فیالمنتهایی دارند که

بسیار خوبی از لحاظ تولید متابولیتهای ثانویه مهم و

در نتیجه رشد و منشعب شدن ،شبکهای از آنها را تشکیل میدهند

آنتیبیوتیکهای جدید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد ( .)1این

که میسلیوم نامیده میشود .ایجاد حالت رشتهای در طبقات

تحقیق با هدف تشخیص اکتینومیستهای تولیدکننده مواد

مختلف اکتینومیست متنوع بوده و در برخی بهصورت اولیه است و

آنتیباکتریال برعلیه  MRSAبرای اولین بار در منطقه آستارا انجام

در بقیه نیز به دو صورت میسلیوم رویشی ()Substrate mycelium

شد .شرایط اقلیمی متفاوت ایران میتواند گونههای بسیاری از

و میسلیوم هوایی ) (Aerial myceliumدیده میشود .میسلیوم

استرپتومایسس را در خود داشته باشد ،اما متأسفانه هنوز در ایران

هوایی ممکن است اسپور تولید کند یا به اشکال کوکوباسیلی

برای یافتن تنوع استرپتومایسسها و به تبع آن جداسازی

شکسته شود .اکتینومیستها نقش مهمی در تجزیه مواد آلی و

آنتیبیوتیکهایی با قدرت بیشتر ،کار زیادی صورت نگرفته است.

تولید متابولیتهای ثانویه و مواد فعال بیولوژیکی از جمله
آنزیمهای هیدرولیتیکوآنتیبیوتیکها دارند .امروزه حدود

روش بررسی

 133-143فرآورده میکروبی و تعداد مشابهی از مشتقات آنها در

در این مطالعه توصیفی– مقطعی 11 ،نمونه خاك از عمق

طب انسانی بهخصوص شیمیدرمانی و دامپزشکی کاربرد دارد و

 13-11cmاز مناطق مختلف شهرستان آستارا اعم از خاکهای

حدود  11-23فرآورده نیز در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار

زراعی ،جنگلی و ساحلی جمعآوری شد و بالفاصله به آزمایشگاه

میگیرد (.)4،3

جهت جداسازی اکتینومیستها و اندازهگیری رطوبت و

تولید آنتیبیوتیکها بهطور منحصر به فرد متعلق به گونههای

انتقال داده شدند .برای اندازهگیری رطوبت 8g ،از نمونه خاك

استرپتومایسس بوده که تا به حال  133آنتیبیوتیک از آنها جدا

وزن و سپس در دمای  13°Cبه مدت  2ساعت در داخل فور قرار

شده است و در پزشکی ،صنعت وکشاورزی کاربرد دارند .از

گرفت که اختالف وزن حاصله بهعنوان رطوبت خاك در نظر

جمله آنتیبیوتیکهای مهم جداشده از استرپتومایسسها میتوان

گرفته شد .برای اندازهگیری  pHپس از انتقال نمونهها ،ابتدا  4gاز

به استرپتومیسین و اسپکتینومایسین جداشده از گونه ،S. griseus

نمونه خاك در  23mlاز آب مقطر بهخوبی حل گردید ،سپس با

تتراسایکلین از گونه  ،S. auerofaciensکلروتتراسیکلین و

استفاده از دستگاه pHمتر pH ،آنها اندازهگیری شد .برای

اریترومایسین از گونههای  S. auerofaciens erythaeusاشاره

جداسازی و خالصسازی اکتینومیستها ،ابتدا نمونههای خاك در

کرد (.)3

درجه حرارت اتاق به مدت  1روز خشک شدند.
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در ادامـه ،رقـتهــای  13-1-13-4تـهـیــه و روی محـیـط

محیط )International Streptomyces Project Broth 2( ISP2

) Starch Casein Agar (Biomark, Indiaکشت داده شد ،سپس

تلقیح شدند .در ادامه ،محیطهای تلقیحشده در  28°Cبر روی

در  28°Cبه مدت  13-14روز انکوبه شدند .به محیط کشت

شیکـر بـا دور  113rpmبـهمـدت  7روز قـرار گـرفتنـد ،سپـس این

فوقالذکر به جهت مهار رشد باکتریها 21mg/l ،کانامایسین و

محیط کشت مایع در دور  4333بهمدت  13دقیقه سانتریفوژ شد و

برای مهار رشد قارچها  133mg/lسیکلوهگزامید اضافه گردید .در

محلول رویی ( )Supernatantبه لحاظ فعالیت ضدمیکروبی خارج

مرحله بعد ،کلنیهای مجزا با خصوصیات مورفولوژیکی

سلولی با روش انتشار در چاهک؛ مقابل میکروارگانیسمهای

اکتینومیستها (رنگ پشت و روی کلنی ،سطح کلنی ،شکل

استاندارد مورد آزمایش تست شد .برای غربالگری ثانویه یا روش

میکروسکوپی میسلیوم هوایی) ایزوله و به جهت خالصسازی نیز

انتشار در چاهک ( )Well Diffusion Methodسوسپانسیون 3/1

مجدداً در محیط  SCAبهصورت خطی کشت داده شدند .این

مکفارلند از نمونه استاندارد با سوآپ استریل بهصورت سفرهای

ایزولهها در دمای  4°Cنگهداری شدند تا در مواقع لزوم پاساژ

روی محیط ) Mueller Hinton Agar (Biomark, Indiaکشت

داده شود .برای غربالگری اولیه یا کشت نقطههای فعالیت

داده شد و یکسری چاهک روی محیط ذکرشده ایجاد گردید.

ضـدمیکـروبـی ،بـهطـور اولیـه تکنیـک تلقیـح نقطـههـای

سپس به میزان  73µlاز محلول رویی کشتهای مایع اکتینومیست

( )Spotایـزولـههـای خـالـص اکتینـومیسـت روی محـیـط

در داخل هر چاهک ریخته شد و این پلیتها در دمای 37°C

)Actinomycetes Isolation Agar Medium (Biomark , India

انجام شد .در ادامه ،پلیتها در  28°Cبهمدت  9روز انکوبه شده و
سپس معکوس شدند و بهمدت  43دقیقه در مجاورت کلروفرم
قرار گرفتند (کلروفرم بر روی دیواره اکتینومیستها اثر گذاشته و
نفوذپذیری آن را بیشتر میکند) .در ادامه ،کلنیها با یک الیه
نازکی از سوسپانسیون  3/1مکفارلند که حاوی نمونه استاندارد
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA):

بهمدت  24ساعت انکوبه شدند .خواص ضدمیکروبی با
اندازهگیری قطر هالههای مهاری (برحسب  )mmدر اطراف
چاهک بعد از هر انکوباسیون تعیین شدند .هر آزمایش  3بار در
روز پنجم ،هفتم و دهم تکرار و میانگین قطر هالههای مهاری
محاسبه گردید ( .)12،13کلنیهای جداشده از نظر مورفولوژیکی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین از

 ATCC 43300میباشد پوشیده شد .این سویه از مرکز کلکسیون

نظر مورفولوژی ،رنگ میسلیوم اولیه ،ثانویه و خصوصیات اسپور

میکروبی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه شد.

مورد بررسی قرار گرفت .به جهت بررسی خصوصیات

پلیتها در  37°Cبهمدت  24ساعت انکوبه شدند و قطر هالههای

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آنها نیز از تستهای تحمل نمک،

مهاری میکروارگانیسمهای مورد آزمایش ) (MRSAبعد از

مصرف قندهای مختلف ،مصرف سیترات ،متیلرد،SIM ،TSI ،

انکوباسیون مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اینکه این نوع از

تستهای اورهآز ،احیای نیترات ،تجزیه کازئین ،تجزیه نشاسته و

استافها نسبت به بسیاری از آنتیبیوتیکها مقاومند؛ در نتیجه

غیره استفاده شد ( .)9،3دادهها با استفاده از واریانس یکطرفه

اکتینومیستهایی که توانایی تولید مواد آنتیباکتریال برعلیه این

تجزیه و تحلیل شدند.

استافیلوکوكها را داشته باشند باعث لیز آنها و در نتیجه تشکیل
هاله میشوند .در واقع MRSA ،قدرت تولید مواد آنتیباکتریال

یافتهها

توسط اکتینومیستها را بررسی میکند ( .)13،11،1در روش

در این مطالعه از  11نمونه خاك جمعآوریشده از مکانهای

کشت غوطهور ( )Submerge Methodاکتینومیستهایی که در

مختلف شهرستان آستارا ،تعداد  19کلنی اکتینومیست جداسازی

بررسیهای اولیه فعال بوده و قدرت ضدمیکروبی داشتند در داخل

شد که میزان فراوانی اکتینومیستها  %19بود (جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1فراوانی اکتینومیستهای جداشده برحسب مکان ،نوع و تعداد نمونههای خاک
مشخصات نمونه

فراوانی ایزولهها

نوع خاک

تعداد نمونه خاک

تعداد کلنی ایزولهشده

کانرود

زراعی

3

(AS1-AS3) 3

3

بهارستان

زراعی

2

(AS4-AS11) 8

8

ویرمونی

زراعی

3

(AS12-AS22) 11

11

لوندویل

زراعی

3

(AS23-AS28) 6

9

قلعه

زراعی

3

(AS29-AS42) 14

14

عباس آباد

زراعی

3

(AS43-AS52) 10

8

عسگرآباد

جنگلی

3

(FS1-FS8) 8

8

گیالده

جنگلی

3

(FS1-FS14) 6

9

باغچه سرا

جنگلی

3

3

3

بهارستان

جنگلی

2

(FS15-FS19) 5

1

حیران

جنگلی

3

(FS20-FS27) 8

8

آق چای

جنگلی

3

(FS28-FS39) 12

12

چلوند

ساحلی

3

3

3

سیبلی

ساحلی

4

3

3

لوندویل

ساحلی

3

(CS1-CS2) 2

2

قره سو

ساحلی

3

(CS3-CS5) 3

3

آستار

ساحلی

4

3

3

11

19

19

مکانهای نمونهبرداری

فراوانی

()%

AS: agriculture sample FS: forest sample CS: coastal sample

در این مطالعه ارتباط بین  pHبا تعداد کلنی ایزولهشده از آنها در

معنیداری وجود داشت (با افزایش رطوبت تعداد کلنی

سطح معنیداری بود (با افزایش  pHتعدادکلنی افزایش مییابد) و

کاهش مییابد) .تعداد زیادی از اکتینومیستها در رطوبت

بیشترین تعداد اکتینومیستها در  pH=7/1-8قرار داشتند .همچنین

 %18-23ایزوله شدند (نمودار شماره  1و  ،2جدول شماره .)2

بین رطوبت نمونههای خـاك با تعـداد کلنی ایزولـهشـده ،ارتبـاط

نمودار شماره  :1ارتباط بین رطوبت خاک و تعداد کلنی اکتینومیستهای ایزولهشده از خاکهای شهرستان آستارا
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نمودار شماره  :2ارتباط بین  pHو تعداد کلنی اکتینومیستهای ایزولهشده از خاکهای شهرستان آستارا
جدول شماره  pH :2و رطوبت نمونه خاکهای جمعآوریشده از مناطق مختلف شهرستان آستارا
مشخصات نمونه

میانگین  pHخاک

انحراف معیار  pHخاک

میانگین رطوبت خاک هر منطقه ()%

انحراف معیار رطوبت خاک هر منطقه

9/ 7

3/29

32

1

بهارستان

8

3/42

22

1/41

ویرمونی

7/ 2

3/ 2

11

2

لوندویل

7

3/ 2

23

1/73

قلعه

7/ 7

3/29

18

1/73

عباس آباد

7/ 9

3/21

18

2/94

عسگرآباد

7/ 8

3/29

18

2/9

7

3/ 2

11

2/94

باغچه سرا

9/ 2

3/ 2

37

1 /73

بهارستان

8/ 1

3/42

24

2/8

حیران

7/ 7

3/29

21

2/94

8

3/43

18

4

چلوند

9/ 2

3/ 4

31

2/93

سیبلی

9

3/24

32

1/93

لوندویل

9/ 7

3/29

28

2

قره سو

9/ 1

3/ 3

33

3/49

آستار

1/ 8

3/22

38

3/11

مکانهای نمونهبرداری
کانرود

گیالده

آق چای
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در روش غربالگری اولیه یا روش کشت نقطهای از  19کلنی

در مرحله غربالگری ثانویه یا روش انتشار چاهک از بین

ایزولهشده اکتینومیست 1 ،ایزوله فعالیت ضدمیکروبی نشان داد که

 1ایزولـه فعـال در مرحـلـه غـربالگـری اولیـه ،تعـداد  3ایزولـه

 4عدد از این ایزولهها از خاك زراعی 4 ،ایزوله از خاك جنگلی

) (AS13, AS22, FS38فـعـالیـت ضـد  MRSAداشتـنـد

و یک ایزوله از خاك ساحلی جدا شده بود.

(شکل ،جدول شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج غربالگری اولیه و غربالگری ثانویه اکتینومیستها
مراحل غربالگری ایزولههای فعالشده
ایزولهها

AS 1- 5

-

غربالگری اولیه

غربالگری ثانویه

مجموع قطر هاله عدم رشد

مجموع قطر هاله عدم رشد

)MRSA (mm
-

)MRSA (mm
-

AS6-10

AS8

12

-

AS 11-15

AS13

23

17

AS 16-20

-

-

-

AS21-25

AS22

32

28

AS 26-30

-

-

-

AS 31-35

-

-

-

AS 36-40

-

-

-

AS 41-45

AS45

14

-

AS 46-50

-

-

-

AS 51-52

-

-

-

FS 1- 5

FS5

11

-

FS 6-10

-

-

-

FS 11-15

-

-

-

FS 16-20

FS17

12

-

FS 21-25

-

-

-

FS 26-30

FS29

11

-

FS 31-35

-

-

-

FS 36-49

FS38

23

11

CS 1- 5

CS3

17

-

در مرحله آخر تستهای مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و

برای شناسایی گونهها انجام شد که این ایزولهها مربوط به جنس

بیوشیمیایـی مختلف روی  3ایزولـه فـعـال )(AS13, AS22, FS38

استرپتومایسس بود (جدول شماره .)4
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جدول شماره  :4مشخصات مورفولوژیکی ،بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ایزولههای فعال دارای خاصیت ضدمیکروبی
ایزولههای فعالشده

AS22

AS13

FS38

رنگ سطح کلنی در SCA

سفید

سفید

کرمرنگ

رنگ پشت کلنی در SCA

سفید

کرم

قهوهای

شکل اسپور

RF

S

S

رنگآمیزی اسید فست

-

-

-

تخمیر گلوکز

+

+

+

تخمیر آرابینوز

+

-

+

تخمیر مانیتول

-

تخمیر گاالکتوز

+

_
+

+

تخمیر فروکتوز

+

+

+

تخمیر سوکروز

-

-

-

تخمیر مالتوز

-

-

-

احیای نیترات

-

+

-

اورهآز

+

-

+

تجزیه کازبین

+

+

+

تست نشاسته

+

+

+

TSI
SIM

alk/alk

alk/alk

alk/alk

-

-

-

متیلرد

-

-

-

مصرف سیترات

+

+

+

رشد در نمک %1/9

+

+

+

رشد در نمک %3

+

+

-

رشد در نمک %7

-

+

-

مقاومت به پنیسیلین

+

+

+

+

+

+

ویژگیها

مقاومت به آمپیسیلین

S: spiral

RF: Recti Flexibiles

شکل :سمت چپ ،مشاهده هالههای عدم رشد در مرحله اولیه غربالگری؛ سمت راست ،هالههای عدم رشد در مرحله ثانویه غربالگری
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بحث

استرپتومایسسها میشود ( .)7کمترین تعداد اکتینومیستها از

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ) (MRSAیک

خاکهای ساحلی ایزوله شده است که این امر نیز میتواند به دلیل

پاتوژن عمده و مهم در ایجاد بیماری و مرگ و میر در ایران و

رطوبت بیشتر و  pHپایین خاکهای ساحلی نسبت به خاکهای

جهان است .به دلیل شیوع روزافزون و مقاومت به اغلب

زراعی و جنگلی باشد .پس از خالصسازی کلنیهای ایزولهشده،

آنتیبیوتیکهای رایج ،درمان و مبارزه علیه آن بسیار مشکل شده

غربالگری اکتینومیستهای به دست آمده در دو مرحله انجام شد.

است .این سویه از عوامل مهم عفونتهای شدید در بیمارستانها و

در مرحله غربالگری اولیه با روش تلقیح نقطهای 1 ،ایزوله فعال

جامعه بوده و برای کنترل پخش عفونت الزم است که سویههای

بوده و هاله تشکیل دادند ،که از بین آنها 3 ،ایزوله در مرحله

مقاوم توسط آنتیبیوتیکهای تولیدشده توسط میکروارگانیسمها،

غربالگری ثانویه و نهایی هالههایی به قطر  17 ،11و 28mm

بهخصوص اکتینومیستها محدود شوند .بیماران مبتال به عفونت

تشکیل دادند.

 MRSAبهمدت طوالنی در بیمارستان بستری بوده و عالوه بر

غربالگری آنتیبیوتیکها عبارت است از روشهایی که بتواند

هزینه گزاف و زمان بیشتر با پیشرفت عفونت ،به باکتریمی یا

فعالیت آنتیبیوتیکی مواردی همچون فرآوردههای میکروبی را

اندوکاردیت مبتال میشوند (.)9

مشخص سازد و در این رابطه از راندمان خوبی نیز برخوردار باشد.

با توجه به اینکه لزوم به دست آوردن آنتیبیوتیکهای مؤثر ،در

در مطالعه حاضر روش انتخابی برای غربالگری ثانویه روش انتشار

داشتن تنوع میکروبی باالست ،لذا احتمال آن میرود که ایران به

در آگار ) ) Agar Well Diffusion methodبود؛ زیرا راه

دلیل داشتن اکوسیستم متنوع ،باکتریهایی با تنوع باال را در خود

معمولی تشخیص فعالیت ضدباکتریایی در نمونههایی که فعالیت

داشته باشد .در همین راستا ،برای جداسازی اکتینومیستهای

آنها مشخص نیست با کمک تست انتشار انجام میگیرد .در این

فعال ،نمونهبرداری از خاکهای شهرستان آستارا صورت گرفت.

روش انتشار خارجی ،آنتیبیوتیک تلقیحشده از یک منبع به

یافتههای کنونی و اهمیت موضوع ،انجام تحقیقات بیشتر را در

سطحی از محیط آگار بهوسیله میکروبهای مورد آزمایش در

آینده برای به دست آوردن عوامل ضدباکتریایی جدید در میان

پلیت باعث ایجاد هاله ممانعت کروی میشود .بهعلت کنترل

استرپتومایسسها از نواحی مختلف شهرستان آستارا در مکانهای

ضعیف فاکتورهای عملکننده مانند دما ،تا حد کمی  ،pHغلظت

دست نخورده نشان میدهد و مشخصکننده این است که تاکنون

نمک و غلظت آگار؛ روش تعیین حساسیت با کمک پلیت

تحقیقاتی در جهت ایزوله کردن اکتینومیستهای تولیدکننده

میتواند درصد خطای  %1-13داشته باشد ( .)3در مطالعه حاضر

آنتیبیوتیک قوی در این مناطق صورت نگرفته است .از  11نمونه

آنالیز از غربالگری اکتینومیستها ،درجه نسبتاً خوبی از

خاك جمعآوریشده از مناطق مختلف شهرستان آستارا19 ،

فعالیتهای

گونههای

کلنی اکتینومیست ایزوله شد که بیشتر اکتینومیستهای جداشده

استرپتومایسس را نشان داد .همچنین در این مطالعه از روش تلقیح

در تحقیق حاضر در  pH=7/1-8و رطوبت  %18-23قرار داشتند.

نقطهای بهعنوان روش غربالگری اولیه استفاده شد و تعداد  1ایزوله

همچنین بیشترین تعداد اکتینومیستها به ترتیب از خاکهای

فعالیت ضدمیکروبی نشان دادند .در مرحله بعد نیز از  ISP2برای

زراعی ،جنگلی و ساحلی ایزوله شدند .این بررسی نشان داد در

تولید آنتیبیوتیک استفاده گردید و در روش انتشار چاهک در

خاکهای مناطق زیرکشت محصوالت کشاورزی؛ تنوع جمعیتی

آگار ،تعداد ایزولههای فعال  3ایزوله ( )%33/3بود که دلیل آن

اکتینومیستها نسبت به دیگر خاکها زیاد است که این موضوع،

می تواند نوع محیط مورد استفاده در دو روش غربالگری برای

تأییدکننده بررسیهای  Oskayو همکاران (سال  )2334که بر

تولید آنتیبیوتیکها باشد .همچنین حساسیت و دقت روش تلقیح

روی خاکهای مناطق جنگلی و کشاورزی ترکیه صورت گرفته

نقطهای نسبت به روش انتشار چاهک در آگار خیلی کمتر بود .در

بود ،میباشد .محققین فوق دلیل این امر را تولید متابولیتهای

روش غربالگری اولیه ممکن است متابولیتهای غیرفعال زیستی و

ثانویه توسط گیـاهـان کشتشـده عنـوان کـردند کـه باعـث تنـوع

مواد سمی نیز تولید شده و باعث از بین رفتن میکـروبهـا شـونـد،
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ولی در روش انتشار چاهک در آگار؛ متابولیت تولیدشده،

 MRSAنشان دادند که از بین آنها  1ایزوله ( )%21با استفاده از

سانتریفوژ و سپس وارد چاهکها شده که ممکن است هنگام

روش انتشار در چاهک ،فعالیت سویه  MRSAرا محدود کردند

سانتریفوژ خیلی از ترکیباتی که در روش تلقیح نقطهای تولید

( .)1همچنین در مطالعهایکه در سال  2338روی نمونه خاکهای

شدهاند رسوب کرده و در روش انتشار مورد استفاده قرار نگیرند و

منطقه موالی ترکیه انجام شد از کلنیهای استرپتومایسس

فعالیت ضدمیکروبی نیز نشان ندهند .در مطالعه حاضر با تعیین

ایزولهشده 11 ،کلنی در مرحله غربالگری اولیه با روش تلقیح

قدرت ضدمیکروبی علیه  ،MRSAسویههای قوی از نظر تولید

نقطهای فعالیت ضدباکتریایی برعلیه  MRSAنشان دادند که از بین

مواد ضدمیکروبی با روش انتشار در چاهک و براساس قطر هاله

آنها  1ایزوله ( )%33/33با استفاده از روش انتشار در چاهک در

عدم رشد انتخاب شدند و در مرحله آخر برای شناسایی ایزولههای

مرحله غربالگری ثانویه فعال بودند ( .)13در مطالعه دیگری که در

فعال از تستهای بیوشیمیایی مختلف مانند تست مصرف قند،

سال 2313روی نمونه خاکهای ترکیه انجام شد از  213کلنی

اورهآز ،مصرف سیترات و...استفاده شد .با توجه به هاله عدم رشد

اکتینومیست ایزولهشده 183 ،کلنی ( )%93در مرحله غربالگری

نمونههای مثبت میتوان به این نکته اشاره نمود که نوع

اولیه برعلیه  4سویه استاندارد ،فعالیت ضدباکتریایی نشان دادند که

آنتیبیوتیک تولیدی توسط ایزولههای مختلف ،متفاوت است.

از بین آنها  7ایزوله در مرحله غربالگری اولیه و  4ایزوله در مرحله

تنوع آنتیبیوتیکهای تولیدی از استرپتومایسسها ،نشانگر این

غربالگری ثانویه برعلیه سویه  MRSAفعال بودند ( .)11در

موضوع میتواند باشد که این باکتریها قادر به تولید

مطالعهای دیگر (سال  )2331روی نمونه خاکهای  Klopattharاز

آنتیبیوتیکهای جدید بوده و برای یافتن این نتایج باید مطالعات

نواحی اورست کشور نپال؛ از  71کلنی ایزولهشده 19 ،کلنی در

بیشتری صورت گیرد.

مرحله غربالگری اولیه با روش تلقیح نقطهای ،فعالیت

تفاوت در سویه باکتریها میتواند منجر به شناسایی سویههای

ضدباکتریایی برعلیه نمونه استاندارد  MRSAنشان دادند که از بین

جدید گردد که بدین ترتیب بهخودی خود ،منبع جدیدی از

آنها  1ایزوله ( )%31با استفاده از روش انتشار در چاهک در مرحله

متابولیتهای ثانویه جدید میتواند مورد بررسی قرار گیرد .در

غربالگری ثانویه فعال بودند (.)12

مجموع ،مطالعه حاضر نشان داد خاکهای مناطق مختلف آستارا

همچنین در مطالعهایکه روی نمونه خاکهای  Western Ghatsدر

دارای پتانسیل بالقوهای از تنوع اکتینومیستی بوده و از نظر تولید

کشور هندوستان (سال  )2311انجام شد از  134کلنیهای

مواد ضدباکتریایی بسیار فعالاند ،لذا میتوان با مطالعه بیشتر

اکتینومیست ایزولهشده 13 ،کلنی در مرحله غربالگری اولیه با

سویههای جدیدی را یافت که قدرت تولید آنتیبیوتیکهای

روش تلقیح نقطهای فعالیت ضدباکتریایی برعلیه نمونه استاندارد

نوینی را دارا باشند .در این تحقیق که بهمنظور جداسازی

 MRSAنشان دادند که از بین آنها  3ایزوله با استفاده از روش

اکتینومیستهای دارای فعالیت ضدباکتریایی برعلیه  MRSAاز

انتشار در چاهک در مرحله غربالگری ثانویه فعال بودند (.)13

مناطق مختلف شهرستان آستارا صورت گرفت مشخص گردید در
مناطقی که خاك دارای  pHباالی  7باشد ،جمعیت گونههای

نتیجهگیری

استرپتومایسس نسبت به جنسهای دیگر باکتری بیشتر است .این

نتایج تحقیقات باال تقریباً با نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر

یافته با مطالعات  Basilioو همکاران که در اسپانیا (سال )2333

همخوان بوده و نشان میدهد خاکهای آستارا بهخصوص در نیمه

صورت گرفت ،همخوانی داشت ( .)8در یک مطالعه دیگر (سال

غربی (به دلیل داشتن دمای باال و رطوبت کمتر و خاکهای غنی از

 )2311روی نمونه خاکهای منطقه ناخن سیتامارات در

مواد آلی) سرشار از گونههای مختلف اکتینومیست تولیدکننده

هندوستان؛ از  94کلنی ایزولهشده 11 ،کلنی ( )%21/98در مرحله

مواد آنتیباکتریال میباشد که نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

غربالگری اولیه فعالیت ضدباکتریایی برعلیـه  13نمـونه استـانـدارد
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