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عفونتها ی ناشی از انتروکوکسیهای مقاوم به ونکومایسین ( )VREدر تمامی دنیا در حال افزایش است .مقاومت این باکتریها به آنتی
بیوتیکها ی گلیکوپپتیدی در ارتباط با ژنهای  E ،D ،C ،B ،van Aاست که باعث کاهش تأثیر این آنتی بیوتیکها در دیواره ی این
باکتریها میشود .اکثر نمونههای  VREمتعلق به انتروکوکوس فیشیوم هستند که به ط ور ذاتی به توبرامایسین مقاوم اند بنابرین از
جنتامایسین بعنوان آمینوگلیکوزید انتخابی برای درمان ترکیبی با عوامل باکتریسیدال استفاده میشود .اخیرا گزارش شده که بسیاری از
VREها مقاومت بسیار باالیی به همه ی آمینوگلیکوزیدها وحتی جنتامایسین نشان میدهد .با توجه به گسترش سویهها ی مقاوم انتروکوکی،
لذا این تحقیق برای یافتن مواد ضد میکروبی جدید برای مقابله با انتروکوک مقاوم به ونکومایسین انجام شده است.
بعد از نمونه برداری از خاکها ی زراعی قم و روستاهای اطراف ،جداسازی و شناسایی سویهها ی استرپتومایسس بر روی محیط  ISP4انجام
شد .پس از جداسازی و خالص سازی ،جدایهها را بر علیه انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در محیط کشت Hicky trenser ،BHI ،MHA
 mediumاثر داده شد .در مجموع از  925جدایه  5جدایه توانایی بازدارندگی رشد بر علیه  VREرا نشان دادند .سویه ای که بیش ترین هاله
ی عدم رش د بر علیه انتروکوکی نشان داد از لحاظ صفات بیوشیمیایی و مرفولوژی و براساس توالی  16s rRNAمورد شناسایی قرار گرفت.
نتایج شناسایی نشان داد که جدایه برتر به میزان  900درصد مشابه  Streptomyses tendae ATTC 19812میباشد .آنالیز  GC-Massپس
از استخراج ماده موثره بوس یله حالل اتیل استات از محیط کشت نشان داد که ماده موثر احتماال" یک ترکیب کویینولینی باشد.
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مقدمه
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یکي از مشکالت اصلي در ارتباط با انتروکوکها
این است که آنها مي توانند نسبت به آنتيبيوتيکها
خيلي مقاوم باشند .یکي از علل اصلي مقاومت سریع
نسبت به عوامل ضد ميکروبي و آنتيبيوتيکها ،ناشي
از کاربردن نابجاي این ترکيبات ضد ميکروبي است که
منجر به افزایش ميزان عفونتها و حتي مرگومير در
بيماران ميزبان ميشود (.)2002 ،Yehude et al
افزایش تعداد پاتوژن هاي مقاوم به دارو و همچنين
کاهش موفقيت ها در به کارگيري ترکيبات مؤثر در
درمان هاي شيميایي باعث شده است تا محققان در
پي یافتن راهکارهاي جدیدي براي درمان عفونتهاي
باکتریایي با عوامل ضد ميکروبي جدید باشند
(.)Riyanti et al., 2009
ميکروارگانيسم هایي که آنتي بيوتيک هاا را تويياد
مي ک نند به طور وسيعي در طبيعت پراکنده شدهاند و
نقااش ميمااي را در جمعياات ميکروبااي خاااک ،آب،
فاضالب و مواد در حال فساد بر عيده دارناد .یکاي از
بزرگ ترین گروههاي ميکروارگانيسمها که توييدکننده
قسمت اعظم آنتاي بيوتياک هاا در طبيعات هساتند
اکتينوميسااتهااا ماايباشااند .ایاان باااکتريهااا
ساپروفيتهاي رشتهاي گرم مثبتي هستند که به طور
وسيعي در خاک ،آب و گياهان پراکنده ميباشند و به
عنوان یکي از بزرگ ترین جمعيتهااي بااکتريهااي
خاکزي شناخته ميشوند .اکتينوميستها توييد کننده
تعااداد زیااادي از ترکيبااات اساسااي و حياااتي بااراي
س المتي انسان از جمله آنتاي بيوتياکهاا ،آنازیمهاا،
تنظيم کننده هاي ایمناي ،ميارکننادههااي آنزیماي،
ترکيبات ضد توموري و ویتامين هاا ماي باشاند .ایان
باکتري ها در چرخه مواد آيي ،توييد مواد غااایي و در
صنایع داروسازي ،کشاورزي و ماهيگيري نقش ميمي
را ایفا ميکنند (2010 and Mohitosh Biswas ،Usha
.)et al 2011

انتروکوک ها به طور معمول جزء فلور طبيعي
مجاري روده اي ،دهان و مجاري تناسلي انسان و
حيوانات مي باشند و به صورت همزیست و یا با
بيماريزایي بسيار پایين زندگي ميکنند.
دو دهه قبل عفونتهاي انتروکوکي در مواردي
شامل عفونتهاي مجاري ادراري ،جراحتهاي ناشي
از سوختگي ،برشهاي جراحي و دریچههاي قلبي
بسيار افزایش یافت .این عفونتها بر روي وسایل مورد
استفاده در پزشکي و جراحي کلونيزه شده و منجر به
ایجاد اندوکاردیت و سپتي سمي در بيماران ميشوند.
دست کم  21گونه از انتروکوکها در ارتباط با
بيماري هاي گوناگون شناسایي شدهاند ( Cosmina
.)200 ،zeana et al
دو گونه انتروکوکوس فکاييس و انتروکوکوس
فاسيوم در دهه هاي اخير به عنوان عامل اصلي
عفونتها شناخته شدهاند که در این ميان فکاييس
مسئول بيش از  08تا  %08عفونتهاي ناشي از این
جنس ميباشد (.)Fischetti and Ryan, 2009
یکي از دالیل اهميت عفونتهاي انتروکوکي
مقاومت آن ها نسبت به بيشتر آنتيبيوتيکها ميباشد.
انتروکوک ها به طور ذاتي به سفايوسپورینها،
پنيسيلين هاي مقاوم نسبت به پنيسيليناز و
مونوباکتامها مقاوم هستند .آن ها نسبت به بسياري از
آمينوگليکوزیدها ،مقاومت داخلي کم و نسبت به
فلوروکينويون ها حساسيت یا مقاومت متوسطي دارند.
همچنين نسبت به پنيسيلين و آمپيسيلين کمتر از
استرپتوکوکها حساس هستند .انتروکوکها توسط
 - ßالکتامها مانند آمپيسيلين ميار ميشوند اما
معموالً توسط آن ها کشته نميشوند ( Barbara E.
.)2000 ،Murray et al
یونگ ري که به دنبال جداسازي جدایه اي از
اکتينوميستيا بود ،که بتواند مويد ماده ي ضد
ميکروبي برعليه  VREباشد ،موفق به جداسازي
وشناسایي جدایه ي استرپتوميسس  ،KH-614شد که
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مويد ماده ي ضد ميکروبي بر عليه  VREبود .او این
کار رادر سال  1881در کشور کره انجام داد .براي
جداسازي این باکتري از  S mediumوAv medium
استفاده نمود .در پي اناييزهایي که روي ماده ي
حاصل از محيط کشت مایع این جدایه انجام شد به
این نتيجه رسيد که ماده ي حاصله عالوه بر این که
فعاييت ضد ميکروبي دارد ،فعاييت انتي توموري هم
دارد (.)Ki-Hyeong Rhee et al., 2002
مواد و روشها
جمع آوری نمونههای خاک

جمع آوري نمونههاي خاک از زمينهاي زراعي
استان قم با استفاده از بيلچه ي باغباني انجام شد .به
این صورت که ابتدا الیه ي سطحي خاک را کنار زده
شد واز عمق  1- 21سانتي متري عمل نمونه گيري
صورت گرفت .نمونه ي خاک بالفاصله درونوپوشش
گياهي منطقه و شماره ي نمونه بر روي پالستيک
مربوطه ثبت گردید .و نمونهها در اسرع وقت به
ازمایشگاه انتقال داده شدودر یخچال نگه داري شدتا
مراحل بعدي روي انيا صورت گيرد ( M. Kavya et
.)2012 ،.al
استفاده از تیمار caco3

.)2012
انجام کشت اولیه با روش Spread plate method

 8/2ميلي ييتر از هر رقت به پليتهاي حاوي
محيط GYEو ISP4انتقال داده شد وبا ميله ي شيشه
اي سر کج استریل بر روي کل سطح آگار پخش شد
سپس محيطهاي کشت به مدت  7روز در دماي 10
درجه سانتي گراد ،انکوبه شد ،تا بررسيهاي بعدي
روي آنها صورت گيرد (.)M. Kavya et al., 2012
شناسایی کلنی های اکتینومیست

با مشاهده ي پليتها ،کلنيهایي که داراي ظاهر
پودري یا گچي و به رنگهاي سفيد ،خاکستري ،قرمز،
زرد ،آبي وبنفش بودند ،انتخاب گردیدند .سپس رنگ
آميزي گرم از این کلنيها انجام شد .ميکرو
اورگانيسمهایي که زیر ميکروسکوپ داراي ویژگيهاي
اکتينوميستها(گرم مثبت وآرایش رشته اي) بوده را،
عالمت گااري کرده وبعد این کلنيها به محيط کشت
 ISP2انتقال داده شده است ( M. Kavya et al.,
.)2012
تهیه ی کشت خالص از کلنیهای اکتینومیست

کلنيها یي که با توجه به مطايعه ي ميکروسکوپي
به عنوان اکتينوميست منتخب بودند ،روي محيط
 ISP2به صورت خطي کشت داده شدند و پس از 7
روز انکوباسيون در  10درجه ي سانتي گراد ،باپيچيدن
پارافيلم به دور پليتها در یخچال نگه داري شدند تا
براي بررسيهاي بعدي آماده باشند ( M. Kavya et
.)2012 ،.al
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مقدار  2 gاز نمونه ي خاک را وزن نموده ،سپس
آنرا در يويه ي شيشه اي در پوش دار واستریل ریخته
وسپس به آن  caco3 8/2 gاضافه کرده ،آنرا مخلوط
کرده ودر دماي  10درجه ي سانتي گراد به مدت 1
روز انکوبه گردید (.)Tara Devi Gurung et al., 2009
مقدار  28 gخاک رابه ارين  188ميلي ييتر که
حاوي  288ميلي ييتر آب مقطر استریل است ،اضافه
گردید ،سپس ارين به مدت یک ساعت در دماي 10
درجه ي سانتيگراد و  188 rpmشيک گردید .از هر
نمونه ي خاک 2ميلي ييتر از سوسپانسيون خاک به

اويين يويه ي تييه رقت اضافه شد وبعد از شيک
کردن دوباره  2ميلي ييتراز يويه ي اول به يويه ي دوم
اضافه شد این کار تا يويه ي پنجم انجام شد .با این
روش رقتهاي سریايي تييه شد (،.M. Kavya et al
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انتروکوک مقاوم به ونکومایسین VRE

جدایهي استاندارد انتروکوک مقاوم به ونکومایسين
 ATCC 51299از ازمایشگاه رفرانس تييه گردید.
ارزیابی جدایهها از نظر تولید ماده ی ضد میکروبی

جدایه ي اکتينوميست جدا سازي شده به صورت
دایره اي روي محيط کشت Hickey-trenser agar
 ،mediumکشت داده شدسپس پليتها در دماي 10
درجه ي سانتي گراد به مدت  28روز گرماگااري
شدند .سپس يويههاي حاوي محيط  BHIبراث،
انتروکوک مقاوم به ونکومایسين ،روي پليتهاي قبلي
اضافه شد( .کدورت ایجاد شده در يويههاي محيط
مایع برابر با يويه ي 8 /1مک فاريند تييه شده
بود)بعداز 18- 80ساعت نتایج ثبت گردید ( Alireza
.)2010 ،.Dehnad et al
انجام تستهای بیوشیمیایی روی جدایه منتخب

تستهای ي که براي شناسایي جدایه  E. P2انجام
شدند عبارتند از :توييد پيگمان مالنين ،هيدروييز
نشاسته ،تجزیه توئين  ،08تست ييستيناز ،احياي
نيترات ،تست اکسيداز ،تست کاتاالز ،تست ،DNase
هيدروييز تریپتوفان ،رنگ آميزي اسيد پایدار و
مقاومت به ييزوزیم (.)2009 ،Houssam M. Atta
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کشت شده با جدایه منتخب

پس از کشت جدایه استرپتوميست مورد نظر روي
محيط کشت  ISP4اسلنت وگرماگااري به مدت 28
روز در دماي  10درجه ي سانتي گراد ،سوسپانسيون
اسپوري از ميکرواورگانيسم تييه شد .براي این کار
مقدار  28ميلي ييتراب مقطر استریل را تييه نموده
وپس از اضافه نمودن اب مقطر استریل به يويه ي
حاوي محيط کشت اسلنت ،سطح کلنيها با
فيلدوپالتين کمي خراش داده شد سپس به مدت

چند دقيقه شيک شد و مقدار  2ميلي ييتراز
سوسپانسيون اسپوري استرپتوميسز به محيط کشت
مایع اضافه شد (محيط کشت مایع که همان محيط
تخمير ميباشد در ارينهایي به حجم  118ميلي
ييترکه حاوي  18ميلي ييترمحيط کشت بود تييه
شده بود) .سپس ارين حاوي محيط کشت مایع در
انکوباتور شيکر دار با دور  278 ،218و 188در دماي
 10درجه ي سانتي گراد گرماگااري گردید .هرروز به
فاصله ي زماني  18ساعت مقداري از مایع تخمير را
در سانتریفوژ با دور  1888به مدت  21دقيقه
سانتریفوژ گردید سپس مقدار  18ميکروييتر از مایع
رویي حاصله رابه درون چاهکهایي که از قبل روي
محيط موير هينتون آگار تلقيح شده با جدایه ي
انتروکوک مقاوم به ونکومایسين ،ایجاد شده بود،
تزریق شد .ودر دماي  08درجه ي سانتي گراد
گرماگااري شد سپس از نظر هايه ي عدم رشد
بررسي شد .)2011) ،.Mohamed E. osman et al
ابتدا محيط کشت  MHAدر پليت تييه شد ،بعد
 2ميلي ييتراز سوسپانسيوني برابر با يويه ي  8/1مک
فاريند ،از جدایه ي انتروکوک مقاوم به ونکومایسين
که از قبل تييه شده بود ،روي پليتها پخش شد .
سپس  18ميکرو ييتر از مایعي که حاوي ماده ي آنتي
ميکروبيال بود(در مرحله ي قبل تييه شده بود) ،روي
دیسکها تزریق شد .وبعد از گرماگااري در  10درجه
ي سانتي گراد به مدت  80- 71ساعت ،نتایج بررسي
شد (.)M. Kavya et al., 2012
شناسایی ماده موثره بازدارنده رشد انتروکوک

ابتدا سوسپانسيون اسپوري از جدایهي
اسسترپتوميسز تييه شد ،سپس انرا به محيط مایع
مناسب تلقيح کرده و 7روز در انکوباتور شيکر دار در
دماي  08درجه و دور  188قرار داده شد ،سپس
مقداري از محيط مایع را در سانتریفوژ با دور 1888
به مدت  21دقيقه قرار داده ومایع رویي از فيلتر 8/1
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ميکرون عبور داده شد .سپس مقدار مساوي از مایع
رویي واتيل استات را در قيف دکانتور مخلوط کرده
وفاز آيي جدا گردید  .با استفاده از تيوسويفات سدیم
عمل آبگيري انجام شدومایع حاصل از کاغا صافي
عبور داده شد .و مایع  Column: TRB-5MSبدست
آمده جيت انجام ( Length: 30 m, Internal diameter:
250 micrometer, Film thickness: 0. 25
micrometer, carrier gas: helium, Flow: 1
GC-MS )mL/min, GC: HP 6890, MSD: 5973

 analysisبه آزمایشگاه دانشگاه شریف ارسال گردید
(.)Mostafa Y. El –Naggar et al, 2006

ب

نتایج
از خاکهاي زراعي شير قم  211جدایه
اکتينوميست بدست آمد 1 .جدایه خاصيت
بازدارندگي رشد انتروکوک مقاوم به ونکومایسين
رانشان دادند .جدایه اي که برترین اثر بازدارندگي
رشد انتروکوک مقاوم به ونکومایسين را نشان داد
مورد شناسایي قرار گرفت.
جدول  - 1قطر هاله توقف رشد ایجاد شده علیه انتروکوک مقاوم به
ونکومایسین توسط جدایه E. P2

ج
شکل  - 1در شکل الف مرفولوژی کلنی جدایه  E. P2روی محیط کشت
 IS P4نشان د اده شده است .در شکل ب هاله سمت راست مربوط
به هاله عدم رشد ایجاد شده توسط جدایه  ،E. P2بر علیه انتروکوک
مقاوم به ونکومایسین میباشد .در اینجا انتروکوک مقاوم به
ونکومایسین روی کل محیط پخش شده است و دیسک نشان داده

جدایه ی

اندازه ی هاله ی ایجاد شده در

شده حاوی  02میکرولیتر از محیط کشت مایع  7روزه جدایه E. P2

اکتینومیست

غربال گری اولیه بر حسب mm

میباشد .در شکل ج رنگ آمیزی گرم جدایه  E. P2در زیر

E. P2

12

میکروسکوپ نوری نشان د اده شده است.

الف

تستهای بیوشیمیایی
توييد پيگمان مالنين
هيدروييز نشاسته
تجزیه توئين 08
تست ييستيناز
احياي نيترات
تست اکسيداز
تست کاتاالز
DNaseتست
هيدروييز تریپتوفان
رنگ آميزي اسيد پایدار
مقاومت به ييزوزیم

E. P2

جدایه ی
+
+
+
+
+
-
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شکل  - 0هاله ی عدم رشد ایجاد شده بر علیه انتروکوک مقاوم به ونکومایسین و  pHمربوطه طی  11روز در محیط کشت مایع جدایه E. P2

شکل  - 3ساختار شیمیایی ماده ضد میکروبی حاصل از محیط کشت
مایع جدایه E. P2

فصـلنامه علـــ می  -پژوهشی بیولوژی کاربردی

با بررسي نمودارهاي حاصل از آناييز  GC-MSمایع
حاوي ماده موثرهاز محيط کشت مایع جدایه E. P2بر
عليه انتروکوک مقاوم به ونکومایسين ،ماده ضد
ميکروبي حاصله اینگونه نام گااري شد3-Quinoline :
2-dihydro-2-oxo ،1-hexyl-1 ،Carboxylic acid
شکل  8مربوط به نتيجه آناييز  GC-MSمحيط
کشت مایع جدایه  E. P2ميباشد .در این نمودار پيک
مربوط به مواد موجود نشان داده شده است .باالترین
پيک مربوط به ماده ضد ميکروبي حاصل از جدایه E.

 .P2ميباشد .استخراج این ماده از محيط کشت مایع
توسط حالل آيي اتيل استات صورت گرفت.

22

شکل  - 1نمودار حاصل از آنالیز  GC_MSمحیط کشت مایع جدایه E. P2
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بحث و نتیجهگیری
جدایه  E. P2از نظر توايي  22 srRNAشباهت
 %288با  Streptomyces Tendaeدارد.
ماده ضد ميکروبي حاصل از محيط کشت مایع
جدایه  E. P2یک ترکيب کوئينوييني ميباشد.
یونگ ري که به دنبال جداسازي جدایه اي از
اکتينوميستيا بود ،که بتواند مويد ماده ي ضد
ميکروبي برعليه  VREباشد ،موفق به جداسازي
وشناسایي جدایه ي استرپتوميسز  ،KH-614شد که
مويد ماده ي ضد ميکروبي بر عليه  VREبود .او این
کار رادر سال  1881در کشور کره انجام داد .براي
جداسازي این باکتري از  S mediumوAv medium
استفاده نمود .در پي اناييزهایي که روي ماده ي
حاصل از محيط کشت مایع این جدایه انجام شد به
این نتيجه رسيد که ماده ي حاصله عالوه بر این که
فعاييت ضد ميکروبي دارد ،فعاييت انتي توموري هم
دارد (.)Ki-Hyeong Rhee et al., 2002
مصطفي ال نگار در سال  1887موفق به
جداسازي جدایه ي استرپتوميسز  ،HAL64از
خاکهاي مصر شد .ابتدا با توجه به مرفويوژي و
ساختار دیواره ي سلويي این استرپتوميسز ،آنرا به
عنوان جنس استرپتوميسز شناسایي کرد .سپس با
انجام آناييز سکانس  22 s rRNAمشخص شد که این

باکتري همان استرپتوميسز ميباشد .این جدایه مويد
ماده ي ضد ميکروبي قوي بر عليه باکتريهاي گرم
مثبت بيماري زا بود .در صورتي که اثر این ماده ي
ضد ميکروبي بر عليه باکتريهاي بيماري زاي گرم
منفي کمتر بود .آنتي بيوتيک توييد شده توسط این
جدایه با سيليکاژل جدا شد سپس با Sephadex LH-
 20 Columnخايص سازي شد و در نيایت خلوص
آنتي بيوتيک توييد شده با روش  HPLCثابت گردید.
ساختار شيميایي آنتي بيوتيک خايص سازي شده با
استفاده از آناييزهاي اسپکتروسکوپيک ،شناسایي شد.
مشخص شدکه این آنتي بيوتيک Kosinostatin
ميباشد .این آنتي بيوتيک یک کویينوسيکلين
ميباشد .این آنتي بيوتيک هم چنين توسط
ميکرومونوسپورا  TP-A0468نيز توييد ميشود
(.)Mustafa El-naggar, 2007
تشکر و قدر دانی
با تشکر از اقاي محمد رضا زند منفرد به عنوان
کارشناس آزمایشگاه شيمي وآقاي علي جوادي به
عنوان مسئول آزمایشگاه کارشناسي ارشد
ميکروبيويوژي واحد قم که مرا در انجام این مطايعه

یاري نمودند.
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