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چکیده
استرپتومایسسها گروهي از باکتري خاکزي و عموما ساپروفيت هستند که تاکنون بيي از  400گونيه از آنهيا
توصيف شده است و تعداد کمي از گونههاي آن بيماريزاي گياهي است .این باکتريهيا در بسيياري از مييي هياي
طبيعي وجود داشته و توليد آنتيبيوتيك از مشخصات بارز آنها ميباشد .تعيداد معيدودي از آنهيا رابهيه انيليي بيا
جيانوران و گياهان داشته که از آن جمله ميتوان به عامل بيماري اسكب معمولي سيبزميني اشياره نميود .در ایين
تيقيق از خاک مزارع و باغهاي منهقه لواسان در عمق ده تا  30سانتيمتري نمونهبرداري شيده و نمونيههيا پيس از
خشك و الك شيدن به روش سري رقيت در ميي کازئيين-گليسيرین-آگيار ) (CGAکشيت و پيس از یيك ههتيه
کلني هاي داراي اسپور و با مشخصات استرپتومایسس انتخاب و به ميي جدید منتقيل و تكیيير گردیيد .جدایيههيا
براساس خصيوصييات فنيوتيپي شامل رنيگ و شكل اسپيور ،رنگ کلنيي و تولييد مالنيين ،مصرف هييدروکربنهيا و
توليد آنتيبيوتيك در ميي کشت به سه گروه اصلي دستهبنيدي و نماینيده گيروههيا بيا اسيتهاده از تيوالي آراناي
ریبوزومي شناسایي و فيلوژني آنها مورد بررسي قرار گرفت .در مجموع  38جدایه از  20نمونه خاک جداسازي شيد
که نتایج نشان داد جدایهها به گونههياي  S. akiyoshiensis ،S. violascens ،S. kanamyceticusو S. ambofaciens
با شباهت بي از  99درصد تعلق داشتند.
واژگان کلیدی :استرپتومایسس ،آنتاگونيست ،آنتيبيوتيك ،خاک
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مقدمه
استرپتومایسسها ) (Streptomycesاز جمله باکتريهاي گرم میبت خاکزي هستند که ژنوم آنها داراي  GCباال
در حدود  73-69درصد ميباشد ( ،)Gomez-Escribano and Bibb, 2014که در راسته اکتينومایستها
) (Actinomycetesقرار دارند .این ميكروارگانيسم از نظر تاکسونومي در جایياه ذیل قرار ميگيرد:
;Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria(class); Actinobacteriadae; Actinomycetales; Streptomycineae
Streptomycetaceae; Streptomyces

اکتينوميسيتها پروکاریوتهائي هستند که بهصورت آزاد ،ساپروفيت و گاهي به صورت همزیست با گياهان به سر
ميبرند و ميتوان آنها را در همه اکوسيستمها از جمله خاک ،آب ،رسوبات دریائي و نيز آبهاي گرم مشاهده کرد؛ اما
ميي زیست اصلي آنها خاک بوده و جمعيت بزرگي از فلور طبيعي آن را تشكيل ميدهند .بي از  500گونه
استرپتومایسس وجود دارد که ظاهر خشك کلني بالغ ،فشردگي طبيعي و رنگ آن بر روي ميي آگاردار تشخيص
کلنيهاي استرپتومایسس را آسان ميکند .این باکتريها کاربردهاي بيشماري دارند و موارد کاربرد آنها در
پزشكي ،کشاورزي ،جنيل و بيوتكنولوژي بسيار گسترده است بهطوريکه نيمي از آنتيبيوتيكهاي مصرفي و
توليدي جهان از استرپتومایسس ها بهدست ميآید (حنيههزاده و همكاران.)1388 ،
استرپتومایسسها بزرگترین ژنوم را در بين باکتريهاي اکتينوميست دارا بوده که این طوالني بودن ژنوم عامل
توانایي توليد انواعي از متابوليتهاي ثانویه از جمله آنتيبيوتيكها در آنها است .نزدیك به 50درصد از
استرپتومایسسهاي خاک بي از 500ماده آنتيبيوتيكي مجزا توليد ميکنند ،تعداد زیادي از این ترکيبات از لياظ
شيميایي ساختار مشخص دارند (.)Baltz, 2016
اولين آنتيبيوتيك کشف شده از استرپتومایسسها ،استرپتومایسين است که در سال 1940توس واکسمن و
همكاران کشف شد و به دنبال آن طي  50سال ،حدود  4000آنتيبيوتيك از منشأ باکتريهاي اکتينوميست
شناسایي شده است ( .)Wong et al., 2012از سيوي دیيير ،ميكروارگانيسمها بخ جدایيناپذیر اکوسيستمها بوده
و به عنوان ميرک رشد گياه با مكانيسمهاي مختلهي مانند انيالل فسهات آلي و معدني ;(Oliveira et al., 2009
) ،Ahmad et al., 2008تیبيت نيتيروژن ) ،(Ahmad and Khan, 2011سييدروفيور ( )Khamna et al., 2009و
سنتيز اینيدول استييك اسييد ( )Sadeghi et al., 2012نيز ميباشند.
بهبود قابليت دسترسي عناصر غذایي ،کيهيت و عملكرد ميصول به وسيله گروههاي مختلف ميكروبي بهطور
گستيرده گيزارش شيده است ) .(Figueiredo et al., 2008; Araújo et al., 2008استهياده از مایيه تلقييح
ميكروارگانيسم¬هاي ميرک رشد گياه در کشاورزي پایدار براي افزای عملكرد ميصول و کاه استهاده از
آفت¬ک ها و کودهاي شيميایي نق به سزایي بازي مي¬کند ).(Adesemoye and Kloepper, 2009
یكي از راههاي مناسب جهت کنترل بيماريهاي ناشي از قارچهاي بيماريزا با حداقل اثرات نامهلوب ،استهاده از
روشهاي کنترل بيولوژیك است .برخالف عوامل سنتتيك ،موادي که به صورت ميكروبيولوژیكي از گونه¬هاي مؤثر
گرفته شده¬اند سميت کمتر داشته ،به راحتي قابل تجزیه بوده و آلرژي¬زایي کمي دارند .به¬عالوه این مواد در
ميصوالت غذایي انباشته نمي¬شوند و نيز براي کاربرد در مقياس صنعتي مقرون به صرفه مي¬باشند .بسياري از
اکتينوميست¬ها ،به ویژه گونه¬هاي استرپتومایسس ،ترکيبات گوناگوني از قبيل آنتي¬بيوتيك¬ها ،آنزیم¬هاي
هيدروليتيك از قبيل کيتيناز¬ها و بازدارنده¬هاي آنزیمي در برابر قارچهاي بيماريزاي گياهان توليد و ترشح
مي¬کنند ).(Zakalyukina et al., 2007
هدف از این تيقيق بررسي وجود گونههاي استرپتومایسس در خاکهاي لواسان و پتانسيل توليد آنتيبيوتيك و
تنوع زیستي آنها بودهاست.
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مواد و روشها
نمونهبرداری و جداسازی اکتینومیستها
در این تيقيق نمونهبرداري مرکب از خاکهاي مزارع و باغهاي مختلف در منهقه لواسان از عمق ده تا 30
سانتيمتري خاک انجام شد (جدول .)1نمونهها به طور جداگانه مخلوط و در دماي اتاق به مدت  7-10روز در
معرض هواي خشك قرار گرفت .سپس نمونههاي خاک از الك با م  0/8ميليمتري عبور داده و به ميزان 10گرم
از هر نمونه خاک مورد نظر با  90ميلي ليتر آب مقهر سترون داخل شيشههاي درب دار  200ميليليتري مخلوط و
روي شيكر دوار ( 30دقيقه و )130rpmقرار داده شد .پس از آن نمونهها به مدت  10دقيقه به حالت ساکن رها شده
و سپس سري رقت از طریق رقيق کردن متوالي سوسپانسيون خاک ،غلظتهاي  10-5 ،10-4 ،10-3و  10-6تهيه
گردید (.)Saadoun et al., 1999; Lee and Hwang, 2002
-6
یك ميليليتر از رقتهاي متوالييي  10-5 ،10-4 ،10-3و  10به دست آمده در هر یك ازتشتكهاي پتري
سترون ریخته (هر رقت در سه تكرار) و مقدار  20-25ميليليتر از ميي کشت ( CGAدر دما تقریبي  45درجه
سلسيوس ) به آن اضافه گردید و روي ميز کار آزمایشياه به آرامي حرکت داده شده تا سوسپانسيون خاک کامالً با
ميي کشت مخلوط شود .تشتكها دردما  28درجه سلسيوس نيهداري ( )Saadoun et al., 1999و پس از 7-10
روز ،پرگنههاي اکتينوميست و همچنين برخي قارچها و باکتريها روي ميي کشت پدیدار شدند .از هر پرگنه
اکتينوميست ،کشت خهي روي ميي کشت  CGAجدید تهيه و نمونههاي خالص در دماي  28 °Cتكیير شدند

).(Shahidi Bonjar, 2004
جدول  -1مشخصات نمونههاي جمعآوري شده
Table 1. Location and type of soil collected
ردیف

ميل نمونهبرداري

نوع کشت

ردیف

ميل نمونهبرداري

نوع کشت

Index

Sampling location

Cultivar type

Index

Sampling location

Cultivar

روستاي افجه(باغات گل نوار)

باغات گيالس

11

روستاي افجه(باغات بنه رود)

زراعي

Afjeh Village

Cherry gardens

)Afjeh Viallage (Bane rood gardens

Crop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

روستاي افجه(باغات حاشيه رودخانه)

باغات گيالس

)Afjeh village (Riverside gardens

Cherry gardens

روستاي افجه(باغات پشت جنيل)

باغات گيالس

Afjeh Village (Gardens behind the
)forest

Cherry gardens

روستاي سينك(باغات همبوسنان)

باغات گيالس

)Sinak Village (Hamboosnan gardens

Cherry gardens

روستاي انباج (باغات بخ

سيال)

)Anbaj Village (Siaal Gardens

روستاي ابناج(باغات بخ

کيله ميان)

باغات گيالس

12

13

14

15

Cherry gardens

باغات گيالس

)Anbaj Village (Killeh mian gardens

Cherry gardens

روستاي برگ جهان(تپه هاي پاچان)

زراعي

)Barg e Jahan (Paachaan hills

Crop

روستاي سبو کوچك باغات(دره آسياب)

زراعي

Sabboo Koochake Baghaat (Dareh
Asiaab

Crop

روستاي یاران(زمين زراعي صيراي ناران)

زراعي

)Yaaraan Village (Naran Desert Land

Crop

روستاي هنزک(باغات تپه گنجي)

زراعي

)Hanzak village (Tapeh ganji gardens

Crop

16

17

18

19

20

روستاي افجه (باغات ميله شيراز)

زراعي

Afjeh Viallage (Mahaleh shiraz
)gardens

Crop

روستاي افجه(باغات ميلهي اون دست)

زراعي

)Afjeh Viallage (Oon dast gardens

Crop

روستاي افجه دشت هویج

زراعي

)Afjeh Viallage (Dasht havij

Crop

روستاي افجه(تپه زارعي چهار چشمه)

زراعي

Afjeh Viallage (Chahar cheshmeh crop
)hill

Crop

روستاي کند(باغات کند باال)

زراعي

)Kond village (Kond-e-Olya gardens

Crop

روستاي ناصر آباد

زراعي

Naserabad village

Crop

روستاي راحت آباد

زراعي

Rahatabad village

Crop

روستاي بوجان

زراعي

Bujan Village

Crop

Sinak Village

باغ سيب و
گيالس

روستاي سينك

Apple and
cherry gardens
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بررسی خصوصیات فنوتیپی
در این تيقيق ویژگي ظاهري و ميكروسكوپي جدایه به شرح ذیل مورد بررسي قرار گرفت:
رنگ توده ميسيليوم هوایي هر جدایه در ميي  (Inorganic Salt Starch Agar) ISSAمورد بررسي قرار گرفت
( .)Locci, 1989رنگ کلنيها از پشت ميي کشت :به رنيهاي بژ ،ارغواني ،صورتي ،قرمز ،قرمز بنه  ،زرد و زرد
متمایل به سبز ارزیابي شد .توليد رنيریزه مالنين در جدایهها از دیير آزمونهاي افتراقي مورد ارزیابي بود.
مورفولوژي زنجيره اسپور در استرپتومایسسها از دیير خصوصيات گونههاي این جنس است که به فرمهاي
مارپيچي ،صاف و انعهافپذیر تقسيمبندي ميشوند .جهت تعيين نوع زنجيره اسپور ،جدایهها روي ميي YMEA
) (yeast malt extract agarکشت شدند ،سپس یك المل استریل در کنار خهوط کشت شده در ميي فرو برده
شد تا هم سهح ميي گردد و زنجيره اسپور باکتري پس از رشد بر روي الم گسترش پيدا کند .الم حاوي زنجيره
اسپور باکتري با استهاده از ميكروسكوپ نوري و بزرگنمایي  10Xو  40 Xمشاهده گردید .رنگ کلني جدایهها روي
ميي کشت  YMEAبعد از  10تا 14روز در دماي  30درجه سلسيوس بررسي شد.
ویژگیهای بیوشیمیایی
خصوصيا ت فيزیولوژیكي شامل توانایي در هضم کازئين ،تيروزین و زانتين ،مصرف منابع مختلف کربني و هضم
اسيد هاي آمينه ،توليد مالنين و مصرف اوره در جنس استرپتومایسس داراي اهميت بوده و مورد بررسي قرار گرفت
(.)Shirling and Gottlieb, 1966
توانایي جدایه¬ها در استهاده از مينابع مختلف کربني با قندهاي گروه  ISPشامل :دي زایلوز ،دي گلوکز ،ال
آرابينوز به روش شاد ( )Schaad et al., 2001و ميي پایه هيوارد استهاده شد .ميي پایه طبق فرمول ارائه شده
تهيه شد .قبل از اضافه کردن آگار ميلول  40درصد  NaOHبه صورت قهرهاي به ميي پایه اضافه شد تا pH
ميي به ( 7 – 7/1رنگ سبز زیتوني) برسد .یك گرم از هر قند یا اسيد آمينه در  10ميليليتر آب مقهر حل شد
( )% 10قندها و اسيدهاي آمينه با روش تنداليزاسيون (جوشاندن در آب جوش به مدت  20دقيقه طي سه روز
متوالي) سترون شدند .ده ميليليتر از ميلول هر قند یا اسيد آمينه جداگانه با  90ميليليتر ميي پایه مخلوط شد.
از ميي مذکور به مقدار  5ميليليتر در لولههاي آزمای ریخته و جدایههاي باکتري بهطور جداگانه به لولهها تلقيح
منتقل و در حرارت  28درجه سلسيوس نيهداري شدند .پس از چهار ههته نتایج بررسي شد و تغيير رنگ سبز
ميي داخل لولههاي حاوي قند به زرد بهعنوان مصرف این ترکيبات و توليد اسيد تلقي گردید .تغيير رنگ سبز
ميي به آبيي در مورد اسييدهاي آليي یا اسيدهاي آمينيه بهعنوان مصييرف و تولييد قلييا تلقيي شد .استهياده از
اسيدهاي آمينه به روش ( )Faucher et al., 1997و آزمون توليد اوره آز به روش  Dyeانجام شد .جهت توليد مالنين،
هر یك از جدایهها روي ميييي  )Pepton yeast Extract Iron Agar) PYIAکشت و به مدت  96ساعت در دماي
 28درجه سلسيوس نيهداري و بررسي شدند (.)Lindholm et al., 1977
عدم بیماریزایی استرینها
ابتدا غده سيبزميني رقم کنكورد و اگریا با آب شستشو و سپس با هيپوکلریت سدیم  10درصد به مدت 3
دقيقه ضدعهوني سهيي و آبشویي گردید .از قسمت وس غده قهعاتي به اندازه  2سانتيمتر مربع تهيه و در
تشتكهاي پتيري استيریل قيرار داده شيدند .از هر جدایه کشت شده بر روي مييي غذایيي Oat Meal Agar
(کشتهاي 14روزه) ،قهعهاي از ميي کشت برداشته شده و بهطور وارونه روي قهعات سيبزميني قرار گرفت .از
ميي  OMAتلقيح نشده بهعنوان شاهد منهي استهاده شد .پتريها در انكوباتور در دماي  25درجه سلسيوس به
مدت  3تا  5روز نيهداري شدند (.)Loria et al., 1995
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آزمون فعالیت آنتاگونیستی استرینها
پتانسيل آنتاگونيستي جدایههاي جدا شده از خاک باغات و مزارع منهقه لواسان با استهاده از قارچ
 Geothrichum candidumبهعنوان یك قارچ حساس ارزیابي گردید .هر جدایه در وس پتري حاوي ميي کشت
 Oat Meal Agarبه مدت ههت روز کشت و سپس سوسپانسيون اسپور قارچ مذکور در سهح پتريها افشانه شده و
پس ازگذشت  48ساعت هاله بازدارندگي مورد ارزیابي قرار گرفت.
آنالیز عددی دادههای فنوتیپی
آناليز دادههاي حاصل از آزمایشات فنوتيپي به این صورت انجام شد ،که دادهها در صورت میبت بودن با کد یك
و منهيي بودن با کيد صهير مشخص شد و مرتبسازي دادهها در نرم افزار  Excelانجام گرفت .دادههاي حاصل به
نرم افزار  NTSYS PCوارد شدند .دندروگرام بين جدایهها به روش  UPGMAبا ترسيم خوشهاي انجام گرفت
(.)Maniatis et al., 1982
شناسایی و فیلوژنی جدایهها با استفاده از PCR

استخراج  DNAژنومی
جدایهها به مدت  4روز بر روي ميي
(.)Hung et al., 2000

 ISSAتكیير و سپس به روش  CTABاستخراج  DNAصورت گرفت

تکثیر  16sRNAو تعیین توالی آن
)'fD2 (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3

هریك از جدایههاي مورد بررسي ،با استهاده از جهت آغازگر
و )' rP1 (5'-ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3به شرح ذیل تكیير شد:
واکن در حجم  35ميكروليتر شامل  3/5ميكروليتر بافر ده برابر غلظت  Tris-HCl ،500 mM KCl( PCRبا
اسيدیته  ،)8/4دو ميليموالر کلرید منيزیم ( 0/2 ،)MgCl2ميليموالر دزوکسي نوکلئوتيد تري فسهات (،)dNTPs
 10پيكومول از هر یك از آغازگرها ،یك ميكروليتر  DNAاليو و یك واحد آنزیم پليمراز ()Taq Polymerase
(سيناژن ،ایران) در ترموسایكلر بيورد ( )Bio-Rad, USAانجام شد.
تكیير با آغازگرهاي فوق با برنامه دمایي ،شامل یك چرخه واسرشتهسازي اوليه در دماي  95درجه سلسيوس به
مدت چهار دقيقه سپس  32چرخه شامل واسرشتهسازي  DNAژنومي در دماي  94درجه سلسيوس به مدت 60
ثانيه ،اتصال آغازگر به رشته اليو در دماي  52درجه سلسيوس ،به مدت  45ثانيه ،گسترش رشته جدید در دماي
 72درجه سلسيوس ،به مدت  75ثانيه و یك مرحله گسترش نهایي در دماي  72درجه سلسيوس به مدت ههت
دقيقه انجام شد ( .)Weisburg et al., 1991ميصول  PCRبا دستياه الكتروفورز افقي ميني ژل مدل سييما روي ژل
آگارز  1/5درصد با ولتاژ ثابت  70ولت به مدت  45دقيقه الكتروفورز گردید .براي ارزیابي اندازه قهعات ميصول
 ،PCRاز مارکر استاندارد  100bpاستهاده شد(.)Rademaker et al., 2000
تعیین توالی و آنالیز کامپیوتری توالیها
ميصوالت  PCRنمونههاي مورد نظر جهت تعيين توالي ،به شرکتهاي مرتب ارسال و تعيين توالي صيورت
ميگرفت .تعيين توالي در هر دو جهت سنس و آنتيسنس توس شرکت تكاپوزیست و در شرکت ماکروژن کره
انجام و تواليهاي حاصل با استهاده از نرم افزار  DNAStarهمردیف و مرتب شده و در پایياه  NCBIدادهها بالست و
شباهت نمونهها با گونههاي شناخته شده تعيين گردید .فيلوژني نمونههاي تعيين توالي شده به همراه نمونههاي
نزدیك و خارج از گيروه با استهياده از نرم افيزار  Clustal Wهمردیف و سپس در نرم افزار  MEGAورژن  6با
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استهاده از الييوریتم کمترین تكامل ) (Minimum evolutionکالستر مربوطه ترسيم و مورد مقایسه قرار گرفت
(.)Tamura, et al., 2013
نتایج
نمونهبرداری و جداسازی
از  20نمونه خاک جمعآوري شده از مناطق مختلف لواسان در نهایت  38جدایه با خصوصيات کلني
استرپتومایسس شامل توليد هيفهاي رویشي رشتهاي با انشعابات کوتاه چسبيده و فرو رفته در ميي کشت که این
هيفها توليد رشتههاي هوایي در ميي کشت  YMEAجداسازي شدند .در این بررسي همه جدایههایي که روي
ميي کشت  YMEAکلنيهاي مجزا چرمي به رنگهاي مختلف ایجاد کردند و با مسن شدن کلني ،ميسليومهاي
هوایي (اسپوروفور) توليد نمودند ،به جنس  Streptomycesتعلق داشتند.
خصوصیات فنوتیپی جدایههای استرپتومایسس
جدایههاي مختلف داراي رنگهاي سياه ،سهيد ،قهوهاي ،زرد و خاکستري از پشت پتري بودند .رنگ اسپورها نيز
از سهيد ،قهوهاي ،تيره و زرد در سهح ميي کشت دیده ميشد .جدایههاي مختلف از نظر شكل اسپور نيز داراي
اسپورهاي مارپيچي و ساده بودند (جدول  .)2در آزمونهاي فنوتيپي و بيوشيميایي جدایهها گرم میبت و هوازي
بودند .تعداد کمي از استرینها در ميي ) Peptone Yeast Iron Agar(PYIAتوليد مالنين کردند .بي تر استرینها
گلوکز ،آرابينوز و زایلوز را مصرف نمودند و در روي دیسكهاي سيب زميني ایجاد بيماري نكردند .استرینها توان
توليد آنتيبيوتيك و بازدارنيي از رشد قارچ  Geothrichum candidumرا داشتند و بهعنوان عامل بالقوه آنتاگونيست
شناسایي شدند .استرینهاي مورد مهالعه در بازدارنيي از رشد قارچ  Geotrichum candidumمورد بررسي قرار
گرفته و تمامي جدایههاي منتخب قادر به ایجاد هاله بي از  15ميليمتر در ميي کشت شدند.
جدول  -2خصوصيات فنوتيپي استرینهاي استرپتومایسس جدا شده از خاک لواسان
Table 2. Phenotypic characteristics of Streptomyces strains isolated from Lavasan soil
Reaction

خصوصيات

Characteristics

گرم

Gram reaction

+

رشد بيهوازي

Anaerobic growth

_

نوع اسپور

Spor shape

مارپيچي – انعهاف پذیر
Spiral- Flexible

رنگ اسپور

Spor color

سهيد ،خاکستري و زرد
White, yellow&Gray

رنگ کلني

Colony color

سهيد ،خاکستري و زرد
White, yellow&Gray

رنگ کلني از پشت

Colony back color

بيرنگ ،قهوهاي و تيره
Colorless, Brown & Dark

توليد مالنين

Melanin production

V-

Use from:

-

Glucose

V+

زایلوز

Xylose

V+

آرابينوز

Arabinose
Antibiotic production

V+
+

Pathogenicity on the disk of
potatoes

-

واکن

استهاده از :
گلوکز

توليد آنتيبيوتيك
بيماريزایي روي دیسك سيبزميني

واکن
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گروهبندی استرینهای جدا شده از خاک لواسان براساس خصوصیات فنوتیپی
با بررسيهاي به عمل آمده بر روي نتایج حاصل از آزمایشات فنوتيپي جدایههاي مورد مهالعه در سه گروه مجزا
تهكيك گردیدند شكل ( )1دندروگرام بهدست آمده با روش گروهبندي  UPGMAو براساس ضریب جاکارد بر مبناي
خصوصيات مهم فنوتيپي و بيوشيميایي که در این تيقيق استهاده گردید ،سه گروه عمده را مشخص نمود .گروه اول
جدایههاي  17 ،14 ،10 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1و  20بودند که کامالً شبيه هم بودند .گروه دوم شامل جدایههاي ،H ،J ،6 ،2
 11 ،21 ،23 ،22 ،G ،13 ،12 ،11 ،19 ،24 ،18 ،26 ،25 ،15 ،B ،9 ،8و  Iو  Cبودند که با  95درصد شباهت در
گروه دوم قرار گرفتند .گروه سوم نيز شامل استرینهاي  27و  E ،D ،F ،28و  Aبودند که شباهت آنها با هم حدود
 95درصد بوده است .گروه اول با دو گروه دیير حدود  50درصد شباهت فنوتيپي داشته و دو گروه دیير نيز با هم
حدود  88درصد شبيه بوده که هر یك از این دو گروه نيز به گروههاي کوچكتري تقسيم ميشدند.

شكل  -1دندروگرام تشابه جدایهها براساس آزمونهاي فنوتيپي استرینهاي استرپتومایسس جدا شده از خاک لواسان استهاده
از نرم افزار  NTCY`Sبا روش جور شدن ساده
Fig. 1. Similarity dendrogram of isolates based on phenotypic tests of Streptomyces strains isolated
from Lavasan soil using NTCY`s software with simple matching method

شناسایی مولکولی استرینها
همه استرینهاي منتخب در تكیير قهعه  16sRNAتوليد قهعه  1500جهت بازي نمودند (شكل .)2

شكل  -2تكیير قهعه  1500جهت بازي استرینهاي استرپتومایسس جدا شده از خاک لواسان با آغازگر RP1/FD2
Fig. 2. The PCR product of 1500 bp streptomyces strains isolated from Lavasan soil with RP1 / FD2
primer
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پس از تعيين توالي به بررسي ميزان قرابت جدایههاي خاک منهقه لواسان با جدایههاي نزدیك به آنها در
بانك هاي اطالعاتي پرداخته شد ،به این منظور پس از مقایسه دو توالي پيشرو و برگشت از هشت استرین منتخب از
خاکهاي لواسان و تعيين توالي قهعيي آنها توالييهاي مورد نظير با توالييهاي موجيود در بانك ژن ) (NCBIبا
نرم افزار  Blastهمردیف و به همراه تواليهاي موجود در بانك  NCBIبا استهاده از اليوریتم  Clustalwهمردیف و
سپس به روش  Bootstrap-Neighbour Joiningبا استهاده از نرم افزار ميا  6فيلوژني جدایهها ترسيم گردید
( .)Altschul, 1990; Tamura et al., 2013درخت فيلوژني رسم شده براساس مقایسه توالي  16sRNAاسترینهاي
 5 ،1و  7با استرینهاي گرفته شده از بانك ژن نشان داد که جدایههاي مذکور به ميزان  99درصد با نمونههاي
 Streptomyces kanamyceticusدر بایياني  NCBIشباهت دارد و استرین  10کمي کمتر و به ميزان  98درصد با
این گونه شباهت داشته و به این گونه تعلق دارند (شكل .)3
استرینهاي  12و  28به ميزان بي از  100درصد با گونه  S. violascensشباهت داشته و بهعنوان این گونه
شناسایي ميشود .استرینهاي  Fو  Aبه ميزان  99درصد با دو گونه  S. akiyoshiensisو  S. ambofaciensشباهت
داشته و به این دو گونه متعلق ميباشند و با استهاده از این توالي قابل تهكيك نبودند.
98 5
50

1
7

61

FR877734 S. kanamyceticus

100

83 FR877733S. kanamyceticus

67

NR_112397 S. kanamyceticus
10

98

HQ238363 S. violascens
12

100

99 28
99 F

A
FJ919748 S. akiyoshiensis
KR476414 S. ambofaciens

99
66

EU841661 S. variabilis

0.01

شكل  -3دندروگرام فيلوژنتيكي هشت استرین استرپتومایسس جدا شده از خاک مناطق مختلف لواسان در مقایسه با تعدادي از
گونههاي شناخته شده جنس استرپتومایسس براساس توالي ژن  16SRNAبا استهاده از نرم افزار ميا 6-با  1000بوتسترپ
Fig. 3. The phylogenetic dendrogram of eight strains of Streptomyces isolated from different parts of
Lavasan soil compared with some known species of Streptomyces genus based on the sequence of
the 16SRNA gene using Mega-6 software with 1000 boostrap

بحث
جداسازي و تعيين ویژگيهاي اکتينومایستها از زیستياههاي متنوع نه تنها به درک نق این ميكروارگانيسمها
در اکوسيستمها کمك ميکند بلكه براي دست یافتن به سویههایي با کاربردهاي صنعتي ،دارویي و کشاورزي داراي
اهميت است .اکتينومایستها سازگاريهاي فيزیولوژیك و مورفولوژیك پييچيدهاي را در خاک ایجاد مينمایند،
بنابراین ممكن است نسبت به سایر گروههاي ميكروبي کمتر تيت تأثير عوامل نامساعد مييهي قرار بييرند .این
گروه از ميكروارگانيسمها نه تنها یك گروه غالب از ميكروفلور خاک را تشكيل ميدهند ،بلكه قادرند تيت شرای
تنشي اسپور تشكيل داده و زنده بمانند .از سوي دیير آنها ميتوانند بهطور مؤثري ریشه گياهان را اشغال نموده و
منجر به بهبود رشد گياه گردند ).(Sadeghi et al., 2012
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گزارشهاي مختلهي در ارتباط با اثر آنتاگونيستي اکتينوميستهاي جدا شيده از خيارک علييه قارچهاي
بيماريزاي گياهي منتشر شده است .بسياري از اکتينوميستها خصوصاً گونههاي استرپتومایسس ،عوامل کنترل
زیستي وسيعالهيهي در برابر پاتوژن قارچي گياهان هستند .فعاليت آنتاگونيستي استرپتومایسسها به قارچهاي
پاتوژن بهطور معمول مربوط به توليد ترکيبات ضدقارچي و آنزیمهاي هيدروليتيك است (دهناد و همكاران.)1394 ،
بي از  % 90آنتيبيوتيكهاي توليد شده توس اکتينومایستها و بي از پانصد نوع آنتيبيوتيك توس
استرپتومایسسها توليد ميشود ) (Brock and Madigan, 1991; Illing et al., 1989برخي از استرپتومایسسها قادر
به توليد بي از یك نوع آنتيبيوتيك ميباشند که حتي ممكن است از نظر شيميایي به یكدیير وابسته نباشند
عالوه بر توليد بي از  60درصد تمام آنتي بيوتيكهاي شناخته شده ،بي از  % 70توليدات تجاري باکتریایي توس
استرپتومایسسها صورت ميگيرد ) .(Yang and Kao, 1991در مجموع بي از  50نوع آنتيبيوتيك حاصل از
توليدات استرپتومایسسها در درمان بيماريهاي انسان و دام ،کشاورزي و توليد فراوردههاي صنعتي کاربرد دارند
) .(Brock and Madigan, 1991از نظر فيلوژنتيكي درخت فيلوژني رسم شده براساس مقایسه توالي  16sRNAدر
سه استرین با استرینهاي گرفته شده از بانك ژن نشان داد که جدایههاي مذکور به ميزان  99درصد با نمونههاي
 Streptomyces kanamyceticusدر بایياني  NCBIشباهت دارد و یك استرین دیير کمي کمتر و به ميزان 98
درصيد با این گونيه شباهت داشتيه و به این گونيه تعلق دارند .و دو استيرین نيز به ميزان بي از  99درصد با گونه
 S. violascensشباهت داشته و به عنوان این گونه شناسایي شدند .دو استرین دیيير به ميزان  99درصد با دو گونه
 S. akiyoshiensisو  S. ambofaciensشباهت داشته و به این دو گونه تعلق داشتند که با استهاده از این توالي قابل
تهكيك نبودند .با توجه به نتایج حاصل تعيين توالي ناحيه  16sRNAميتواند در تهكيك جدایههاي استرپتومایسس
بسيار دقييق عمل کند اما براي تایييد قهعيي نياز به تعيين توالي یك یا دو ژن دیير و استهياده از آنالييز چنيد ژني
ميباشد ،تا بتوان با دقت و ضریب خهاي پایيني به شناسایي گونههاي این جنس پرداخت .درخت فيلوژني رسم
شده براساس مقایسه توالي  16sRNAاسترینهاي  5 ،1و  7با استرینهاي گرفته شده از بانك ژن نشان داد که
جدایههاي مذکور به ميزان  99درصد با نمونههاي  Streptomyces kanamyceticusدر بایياني  NCBIشباهت دارد و
استرین  10کمي کمتر و به ميزان  98درصد با این گونه شباهت داشته و به این گونه تعلق دارند.
استرینهاي  12و  28به ميزان بي از  100درصد با گونه  S. violascensشباهت داشته و به عنوان این گونه
شناسایي ميشود .استرینهاي  Fو  Aبه ميزان  99درصد با دو گونه  S. akiyoshiensisو  S. ambofaciensشباهت
داشته و به این دو گونه متعلق ميباشند و با استهاده از این توالي قابل تهكيك نبودند .ضمن اینکه در منابع توصيف
دقيقي از گونههاي این جنس نشده است و با توجه به آزمونهاي ميدود فنوتيپي شناسایي جدایههاي
استرپتومایسس عمال امكانپذیر نبوده و تنها ميتوان آنها را با این روش گروهبندي کرد و براي مراحل بعدي از
نماینده گروهها استهاده نمود.
مناب ع
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