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 عنوان

ايپی از خاک ايران با روشهای فنوت شناسايی گونه های استرپتومايسسی مولد آنتی بیوتیک های ضد میكروبی

 وژنوتايپی

 

 نگارش

 سعید عبادی

 

 د راهنماااست

 دکتر محمد رضا ساروخانی

 

 د مشاوریتااس

 یسهراب ینحسآقای ،یمانی پ یردکتر ام

 5931 تابستان

 

 

  



 : چکیده

 های میكروارگانیسم اعظم بخش که هستند ای رشته و مثبت گرم هايی باکتری ها اکتینومیسیت: مقدمه

 اکتینو را شده شناخته های بیوتیک آنتی کل از چهارم سه يافته، انجام مطالعات اساس بر . گیرند برمی در را خاک

 16S  ژن از آنها ونیز شناسايی ضدباکتريايی برای فعالیت غربالگری راستا در همین .کنند می تولید ها میسیت

rRNA شد و روشهای فنوتايپی استفاده.  

 و باکتريائی آنتی خواص جهت از ايران مختلف مناطق های اکتینومیسیت شناسايی مطالعه اين هدف

  .باشد و روش های فنوتايپی می 16S rRNA ژن از استفاده با فعال های سويه بررسی

 غربالگری شد، سازی جدا شده آوری جمع های خاک نمونه از اکتینومیست های ايزوله: روش بررسی

 آگار در ديسک انتشار روش با ثانويه وغربالگری اگار کشت درمحیط Cross streak method روش به اولیه

(Disk Diffusion Method)آزمايشی های میكروارگانیسم مقابل در :     

 ATCC 25923  S. aureusو ATCC 25922   E. coli تايید نهايی نوع آنتی  .شدند انجام

 صورت گرفت.  DNA  و تعیین توالی  PCRو شناسايی سويه های مولد با   HPLCبیوتیک تولیدی با 

ايزوله درغربالگری  91ايزوله اکتینومیست جدا شد، 15نمونه خاک جمع آوری شده، 511از  : ها یافته

 3و 93مشابه جنتامیسین  و سويه  (RF)دارای پیک  52 ايزوله درغربالگری ثانويه انتخاب شد، سويه 9اولیه و

 با 52ايزوله ها توالی يابی شدند که ايزوله    16S rRNAژن  پیک مشابه استرپتومايسین بودند.دارای 

youssoufiensis  Streptomyces 39/33  با 3درصد وايزوله  Streptomyces   cyaneofuscatus    

 درصد شباهت دارند. 39/33

که  دارد وجود ايران های خاک نمونه در جديدی های ايزوله دهد می نشان تحقیق اين نتايج :نتیجه

 .دارند جديدی باکتريايی آنتی مواد تولید توانايی

   16S rRNAاسترپتومايسس، ماده ضدباکتريال، جداسازی ازخاک، ژنکلمات کلیدی: کلمات کلیدی:

 

 

 


