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كشور، سازمان  يالتيعلوم ش قاتيموسسه تحقپژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان ،  -1
  يكشاورز جي، آموزش و ترو قاتيتحق

  

  1394بهمن : تاريخ پذيرش                                    1389بهمن   تاريخ دريافت: 

  

  چكيده

ژوهش با هدف پ نيباشند. ا يفعال م ستيز باتيو مولد بخش عمده ترك يگرم مثبت ، رشته ا يهايباكتر هاستينوماياكت
فارس در محدوده استان هرمزگان انجام  جيخل يياياز رسوبات در كيوتيب يمولد آنت هاي¬ستينوماياكت ييو شناسا يجداساز
 100 يحرارت ماريرا نشان داد. ت ييكارا نيشتريب زولهيا 32 يبا جداساز 1Mكشت  طيكشت منتخب مح طيمح 3 انيشد. از م

از  ستينوماياكت زولهيا 60را ارائه نمود. در كل حدود  جهينت نيبهتر زولهيا 26 يبا جداساز هقيدق 60به مدت  گراديدرجه سانت
 زولهيدرصد ا 30و 33،20 بيبترت دادبدست آمده نشان  يها زولهيا يكروبيضد م تيفعال يشد. بررس ينمونه رسوب جداساز 10

ارائه نمودند.  يكروبيضد م تيفعال Candida albicansو   Staphylococcus aureus  ،Escherichia coliها در مقابل
 Ifro ،Ifro 12منتخب شامل  يها زولهيا يرو كيو كموتاكسونوم كيولوژيزي، ف ييايميوشيب ك،يمورفولوژ ييمطالعات شناسا

شان ن 16s rRNAژن  زيبر اساس آنال يملكول كيبود. مطالعات ژنت Streptomycesتعلق آنها به جنس  انگريب Ifro 47و  33
و  S.olivaceus   ،S.cacaoi يها هيبا سو بيدرصد تشابه بترت 99 يدارا Ifro 47و  Ifro ،Ifro 33 12 يها زولهيداد ا

S.variabilis 12 يزوله هاياشتقاق ا انگريب كيلوژنتيف زيبودند. آنال Ifro وIfro 47   مطالعه  نيا جيجد مشترك بود. نتا كياز
  باشند. ديجد يها كيوتيب ياكتشاف آنت قاتيتحق يبرا يدبخشينو يدايتوانند كاند يمنتخب م يها زولهينشان داد ا

  
  فارس جي, خل يياي, رسوبات در يكروبيضد م تي, فعال ييايدر هايستينوماياكت : لغات كليدي
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 مقدمه

گروهی از باکتریهای گرم مثبت می باشند  هااکتینومایست

ایگاه متمایزی بوده و که در میان پروکاریوت ها دارای ج

دارند.  این منحصر به فردی در زیست فناوری کاربردهای 

باکتریها با تولید متابولیت های مختلف  تنوع فیزیولوژیک 

 .(Dworkin et al., 2006)باالیی را ارائه می نمایند

تقریبا نیمی از متابولیت های زیست فعال کشف شده، به 

تعدیل ومور، عوامل ویژه آنتی بیوتیک ها، عوامل ضد ت

 هااکتینومایستسیستم ایمنی و آنزیم ها توسط  کننده

. جنس (Manivasagan et al., 2013)تولید شده اند 

، Streptomyces ،Amycolatopsisهای 

Saccharopolyspora  ،Micromonospora   و

Actinoplanes  تولید کنندگان عمده ملکولهای زیستی

        (Solanki et al., 2008). مهم تجاری می باشند

سالیانه تنها از فروش آنتی بیوتیک های بدست آمده از 

میلیارد دالر سود نصیب  3/52استرپتومایسس ها 

 Hranueli et (2005 ,.شرکتهای داروسازی می شود

al .) با کاهش قابل مالحظه در سیر اکتشاف ترکیبات

ش خاکزی لزوم گستر هااکتینومایستزیست فعال مهم از 

مطالعات در زمینه جداسازی از سایر منابع از جمله دریاها 

 07دریاها حدود  (.,Zotchev 2012)احساس گردید 

درصد سطح کره زمین را پوشانده و با توجه به پیچیدگی و 

تنوع باالی زیستگاه ها و شرایط محیطی متفاوت از جمله 

نورخوشید منابع  ، مواد مغذی وpHفشار، شوری ، دما ، 

ی برای ارگانیسم های مولد داروهای جدید می باشند. بکر

سطح باالی تنوع زیستی ارگانیسم های دریایی و سازش 

شیمیایی با شرایط محیطی باعث ایجاد تنوع ژنتیک و 

متابولیک از جمله ایجاد مسیرهای بیوسنتزی جدید و 

تولید متابولیت های ثانویه با ساختارهای منحصر به فرد 

بنابراین  .(Molinski et al., 2009) گردیده است

دریایی نیز با  هایاکتینومایستبرآورد می شود که 

ویژگیهای متفاوت از انواع خاکزی خود انواع متنوعی از 

ترکیبات زیست فعال را تولید نمایند. علیرغم این تنوع 

زیستی در محیط دریایی تحقیق در زمینه فراورده های 

بتدایی خویش قرار دارد و طبیعی دریایی هنوز در مرحله ا

در مقایسه با زیستگاه های موجود در خشکی بررسی نشده 

(. با توجه به ,.Jensen et al 2005)باقی مانده است

شیوع  میکروارگانیسم های بیماریزای مقاوم به آنتی 

بیوتیک اکتشاف آنتی بیوتیک های جدید بیش از همیشه 

ین پژوهش ا . et al., 2006) (Payneضروری می نماید

با هدف دستیابی به سویه های اکتینومایست مولد 

خلیج فارس در محدوده ترکیبات ضد میکروبی از رسوبات 

و ارزیابی پتانسیل فعالیت ضد میکروبی استان هرمزگان 

 این منطقه انجام گردید. هااکتینومایستجوامع 

 

 مواد و روش کار

 نمونه برداری و آماده سازی رسوبات دریایی

 87از  8311دریایی در بهمن ماه  نه های رسوباتنمو 

ایستگاه تعیین شده در خلیج فارس در قلمرو آبهای استان 

(. جهت نمونه برداری از 8هرمزگان جمع آوری شد)جدول 

 Grab)یک دستگاه نمونه بردار رسوبات سطحی 

sampler Van Veen ساخت شرکت هیدروبیوس )

تفاده گردید. در متر مربع اس 8/7با سطح مقطع آلمان 

برداری،  کلیه ایستگاه ها پس از اتمام عملیات نمونه

به درون بطری   Grabبالفاصله محتویات رسوب داخل  

های شیشه ای استریل منتقل و سپس در داخل  یخچال 

گراد نگهداری گردید و پس درجه سانتی 4با دمای حدود 

ها جهت بررسی به از اتمام گشت دریایی کلیه نمونه

 آزمایشگاه انتقال داده شد.
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  موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي نمونه برداري شده در خليج فارس :1شكل 

 

  

  پيش تيمارهاي حرارتي

نمونه هاي رسوب در شرايط سترون در پليت هاي شيشه  

درجه  120و 110،   100اي ريخته شد و در دماهاي 

ده شد دقيقه قرار دا 60سانتي گراد به مدت 

)Bredholdt, 2008 .(  

  

  هاجداسازي اكتينومايست

ميلي ليتر از هرنمونه در محيط  2/0بدنبال رقيق سازي  

كازئين،  1/0% نشاسته، 1(%حاوي M 1هاي نوترينت آگار ،

 75 %آگار اضافه شده به  6/1 %  عناصر كمياب، 01/0 %

 حاوي (% 2Mو ) آب مقطر 25 % آب دريا فيلتر شده و

 %   عصاره مخمر، 05/0 %پپتون،  1/0% سته،نشا25/0

آب  75 % آگار اضافه شده به  6/1 %گليسروفسفات،  01/0

كشت داده شد محيط ) آب مقطر 25 %دريا فيلتر شده و

cهاي كشت تا چهار هفته در دماي
 

گرماگذاري  28 ˚

  .)et al., 1991 Jensen(شدند 

  

  

  

ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي ايزوله هاي 

  ايستاكتينوم

هاي خالص شده اكتينومايست در مقابل سويه  اثر ايزوله 

 PTCC 1276 Escherichia coliهاي 

,Staphylococcus aureus PTCC 1112, Candida 

albicans PTCC 5027  با استفاده از روش هاي آگار

و انتشار از چاهك  (Fguira et al., 2005)دواليه 

Magaldi et al., 2004) (قرار گرفت و قطر  مورد ارزيابي

  تكرار ثبت شد.  3هاله ممانعت از رشد پس از انجام 

  

 شناسايي ايزوله هاي مولد تركيب ضد ميكروبي

هاي مورفولوژيك ايزوله هاي مولد شامل شكل ويژگي

و  رشدميزان رنگ ميسليوم رويشي و هوايي ،  ميسليوم ها،

 International (ISP)تشكيل اسپور در محيط هاي 

Streptomyces project مورد ارزيابي قرار گرفت .

خصوصيات بيوشيميايي ايزوله هاي منتخب شامل مصرف 

منابع كربن مختلف انجام شد. همچنين ويژگيهاي 

فيزيولوژيك شامل توليد پيگمان و رشد در دماهاي 

دي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. شناسايي نوع ايزومر 

سلولي با استفاده از ديواره  (DAP)آمينو پايميليك اسيد

 Whitman et) انجام شدروش كروماتوگرافي اليه نازك 



 ...از هاستینومایاكت یكروبیضد م تیفعال یابیو ارز ییشناسا ،يجداساز                              همكارانو گذري 

84 
 

al., 2012) .  ایزوله های مولد بر اساس شناسایی ژنتیکی
صورت گرفت. بدین منظور  16s rRNA ژنآنالیز توالی 

DNA  ژنومی نمونه های مورد نظر با استفاده از روش
Ezaki  استخراج گردید(Ezaki et al., 1990).  بدنبال

تکثیر گردید.   PCRتوسط واکنش  16s rRNA آن ژن
های ایزوله rRNA  16sتعیین توالی نوکلئوتیدی ژن 

  .انجام شد Sangerروش اموردنظر ب
 

 آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های منتخب
 16s rRNAبه منظور ارزیابی کیفیت توالی ژن  

 DNA های منتخب از  نرم افزارسویه

4.10 ssemblerSequence A BASER  استفاده
های توالیشد. سپس توالی های بدست آمده در مقابل 

موجود در بانک ژن سویه های سایر  16s rRNAژن

NCBI  بوسیله  نرم افزار Megablast  مورد مقایسه
آنالیز فیلوژنتیک  .((Zhang et al., 2000تقرار گرف
 MEGA6های منتخب با استفاده از نرم افزار ایزوله 

م شد و درخت فیلوژنتیک بر اساس روش انجا
neighbor-joining رسم گردید (Tamura et a.l, 

2013). 
 

 نتایج

 ها جداسازی اکتینومایست
ایزوله  35با جداسازی  8Mمحیط کشت  نتایج نشان داد 

بیشترین کارایی را ارائه نمود  پس از آن محیطهای کشت 

5 M  را جداسازی و نوترینت آگار  بیشترین تعداد ایزوله
 (5نمودند )شکل 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ها  در محیط کشت های مختلفمیزان جداسازی اکتینومایست :2شکل   

 

بررسی اثر چند تیمار حرارتی بر جداسازی 
 هااکتینومایست

 50با جداسازی  C ̊ 877نتایج بیانگر بیشترین تاثیر تیمار 
̊  Cو  C ̊ 887تیمار حرارتی  ایست بود.اکتینومایزوله 

ایزوله در مرتبه بعدی  4و  80بترتیب با جدا نمودن  857
 (.3قرار گرفتند )شکل 
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 هاارزیابی تاثیر تیمارهای فیزیکی بر جداسازی اکتینومایست  :3شکل 

 
ایزوله های ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی 

  اکتینومایست
ایزوله اکتینومایست جداسازی شده  07پس از غربالگری  

در مقابل ایزوله  S.aureus  ،85ایزوله در مقابل  57
E.coli  در مقابل ایزوله  81وC.albicans  فعالیت ضد

 Ifro 12میکروبی نشان دادند. از این میان ایزوله های 
،33 Ifro 47و Ifro از رشد با قطر  هاله های ممانعت

و هاله ممانعت از  S.aureusدر مقابل  mm 37بیش از 
ایجاد کردند  E.coliمیلی متر در مقابل  57-37رشد بین 

هاله ممانعت  C.albicansدر مقابل  Ifro 85و ایزوله  
تولید کرد در حالیکه  mm 37از رشد با قطر بیش از 

 C.albicansدر مقابل  Ifro 40و  Ifro 33ایزوله های 
میلی متر ایجاد نمودند  57-37هاله ممانعت از رشد بین 

(. سنجش فعالیت ضد میکروبی ایزوله های مولد 5)جدول 
با روش انتشار از آگار بیانگر تولید و ترشح متابولیت های 
ثانویه ضد میکروبی توسط اکثر سویه های مولد بود)جدول 

3 .) 

 استفاده از روش آگار دو الیهاکتینومایست فعالیت ضد میکروبی ایزوله های  :2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm87 , = ++ mm  57-87, +++   = mm37-57 ,  ++++< mm 37  >قطرهاله ممانعت از رشد : + 
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  با استفاده از روش انتشار از چاهكفعاليت ضد ميكروبي ايزوله هاي اكتينومايست  :3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  شناسايي ايزوله هاي مولد

 12با توجه به ميزان فعاليت ضد ميكروبي ايزوله هاي   

Ifro ،33 Ifro 47و Ifro  جهت شناسايي اوليه انتخاب

داراي ايزوله شدند. مطالعات مورفولوژيك نشان داد هر سه 

ميسليوم هوايي منشعب بودند. آرايش ميسليوم هوايي در 

 ايزولهبصورت فنري و در  Ifro 33و  Ifro 12هاي  ايزوله

47 Ifro  بصورت حلقوي باز بود. خصوصيات رشدي ايزوله

و برخي ويژگي هاي  ISPها روي محيط هاي 

ارائه گرديد. بررسي  4فيزيولوژيك، بيوشيميايي در جدول 

كموتاكسونوميك نوع ايزومر دي آمينو پايميليك اسيد 

عيين نمود. ت LLديواره سلولي هر سه ايزوله را از نوع 

 DNAشناسايي ژنتيكي ايزوله هاي مولد پس از استخراج 

با  16s rRNAمنجر به تكثير ژن  PCRو انجام واكنش 

. نتايج حاصل از )4شكل  (جفت باز گرديد 1500طول 

ايزوله هاي مولد با نمونه هاي  16s rRNAتطابق ژن 

بيانگر بيشترين تشابه ايزوله  NCBIموجود در بانك ژن 

بترتيب با  Ifro 47 و  Ifro 12  ،Ifro 33هاي  

Streptomyces olivaceus strain NBRC 

12805  ،Streptomyces cacaoi strain NBRC 

 Streptomyces variabilis strainو  12748

NRRL B-3984  5درصد بود(جدول  99به ميزان .( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

PCR) (تكثير شده با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمرازسويه هاي مولد منتخب  16s rRNAژن  : 4شكل 
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 : وی گی های مورفولوژیک  فیزیولوژیک  بیوشیمیایی و کموتاکسونومیک ایزوله های مولد منتخب4جدول 
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 PCR) (خب تکثیر شده با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازسویه های مولد منت 16s rRNAژن  :4شکل 

 NCBIسویه های مولد منتخب با نزدیک تری  سویه های موجود در بانک ژن  16s rRNAتطابق توالی ژن  :5جدول 

 

 
 آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های منتخب

تخب با نزدیک ترین آنالیز فیلوژنتیک ایزوله های مولد من  
 نشان داد Neighbor-joiningسویه ها بر اساس روش 

 اختالف تکاملی بین ایزوله های منتخب مولد وجود دارد

بطوریکه در سه کالستر متفاوت قرار گرفتند. بررسی 
و   Ifro 12درخت فیلوژنتیک بیانگر اشتقاق ایزوله های   

Ifro 47 وله از یک  جد مشترک بود در صورتیکه ایز
Ifro 33   2شکل (به دودمان جداگانه ای تعلق داشت .(  
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بدست آمده از فاصله تکاملی ایزوله های منتخب با نزدیکتری   16s rRNA ژن آنالیز  درخت فیلوژنتیک رسم شده بر اساس  :5شکل 

 . Neighbour-joiningسویه ها بر اساس روش 

 
  بحث

با توجه به توسعه روشهای بیولوژی ملکولی و ژنومیکس 
مطالعات اکتشاف ترکیبات طبیعی با منشاء میکروبی از 

خود قرار دارد.  زیستگاههای دریایی هنوز در ابتدای مسیر
برای اولین بار در این تحقیق رسوبات خلیج فارس به 

 ها مورد بررسی قرارعنوان منبع جداسازی اکتینومایست
گرفت. انتخاب محیط کشت نقش مهمی در جداسازی 

ها ایفا نموده و می تواند یصورت انتخابی یا اکتینومایست
به منظور  (Zucchi et al., 2011). غیر انتخابی باشد

محیط  3باال بردن میزان جداسازی و افزایش تنوع از 
کشت جداسازی غیر انتخابی استفاده شد که از میان آنها 

قابلیت باالتری نسبت به دو محیط  1Mمحیط کشت 
ها ارائه نمود. کشت دیگر در جداسازی اکتینومایست

-توانایی بهتر این محیط کشت در جداسازی اکتینومایست

ها می تواند به دلیل وجود عناصر معدنی و حداقل میزان 
ترکیبات آلی در این محیط کشت باشد که با  نزدیکی به 

مکان رشد باکتریهای سریع شرایط فیزیکوشیمیایی دریا  ا
الرشد که باعت تداخل در فرایند جداسازی می شوند را 

سایر  (Gartner et al., 2011). کاهش داده است
داسازی اکتینوماست های مطالعات نیز افزایش کارایی ج

محیط های کشت با محتوای پایین مواد آلی را  دریایی در
های حرارتی از میان تیمار (.Koch 2001تایید کرده اند)

دقیقه بیشترین  07به مدت  C ˚877مورد استفاده تیمار  
ها نشان داد. تیمار کارایی را در جداسازی اکتینومایست

حرارتی با مهار عوامل مختل کننده از جمله رشد سایر 
باکتریهای غیر مرتبط و قارچهای موجود در نمونه رسوب 

 Hames)ها را ارتقا بخشیدمیزان جداسازی اکتینومایست

Kocabas & Uzel., 2012) در تیمارهای با دمای .
باالتر از تعداد کلونی های اکتینومایست کاسته شد که می 

های ترموفیل در تواند به دلیل حضور اندک اکتینومایست
های ترموفیل نمونه های رسوب باشد. حضور اکتینومایست

به عنوان شاخص حضور گونه های خاکزی محسوب می 
این گونه ها  (Pathom-aree et al., 2006).شود

احتماال  با جریان های ورودی مانند رودخانه ها به خلیج 
بطور کلی میزان فعالیت ضد میکروبی  فارس وارد شده اند.

،  S.aureusهای بدست آمده در مقابل گونه های  ایزوله
E.coli و C.albicans با استفاده از روش آگار دوالیه 

درصد ثبت گردید.  این نتیجه با  37و  57، 33بترتیب  
توجه به نفوذ پذیری باالتر دیواره سلولی باکتریهای گرم 
مثبت نسبت به ترکیبات ضد میکروبی در مقایسه با 
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 ). ,Lambertباکتریهای گرم منفی قابل انتظار می باشد

در یک مطالعه فعالیت ضد میکروبی (2002
درصد  54ج بنگال های جدا شده از خلیاکتینومایست

 & Kannabiran, 2009 گزارش گردید )
Suthindhiran( در تحقیق دیگری .Ramesh  و

همکارانش میزان فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی  
 %23های جدا شده از خلیج بنگال را بترتیب اکتینومایست

در  .(et al., 2009)  Rameshگزارش نمودند % 05و 
-یت ضد میکروبی اکتینومایستهمین راستا ارزیابی فعال

درصد گزارش شد  Otsuchi  29های جدا شده از خلیج 
(Imada et al., 2007) تفاوت میزان ایزوله های مولد .

در روش آگار دوالیه با روش انتشار از آگار می تواند بدلیل 
اعمال سایر مکانیسم های بازدارندگی غیر از تولید آنتی 

ی اکتینومایست پیرامون ها ایزولهبیوتیک توسط برخی 
کلونی خود باشد که امکان رشد میکروارگانیسم مورد 
آزمون را سلب نموده است. شناسایی ایزوله های مولد برتر 

، فیزیولوژیک و کمو بر اساس ویژگیهای مورفولوژیک
تاکسونومیک بیانگر تعلق جدایه ها  به جنس 

Streptomyces  .مطالعات مختلف حضور غالب  داشت
را در رسوبات متعلق به   Streptomycesت های جمعی

دریاهای کم عمق همچون خلیج فارس تایید نموده اند 
(Kokare et al., 2004, Fiedler et al., 2005)  .

 با توجه به پیچیدگی و تنوع گسترده جنس 

Streptomyces  آنالیز فیلوژنتیک اعضای آن از اهمیت
 ,.Mitra et alمی باشد )فوق العاده ای برخوردار 

 16sآنالیز فیلوژنتیک بر اساس توالی ژن (. 2010

rRNA  بیانگر اختالف تکاملی بین ایزوله های منتخب
(. بررسی دقیق تر نشان داد اگرچه ایزوله 2مولد بود)شکل 

با نزدیک ترین سویه های خود  Ifro 47و   Ifro 12های 
در یک کالستر قرار گرفته اند اما قدمت تکاملی نسبتا 
کمتری دارند. مطالعه پتانسیل بیوتکنولوژیک سویه های 

با  Ifro 12ایزوله موجود در هر کالستر نشان داد 
Streptomyces pactum strain NBRC 13433 

 Streptomycesو  Pactamycinمولد آنتی بیوتیک 

pactum strain NBRC 13433  مولد آنتی بیوتیک
Elloramycin  در یک کالستر قرار گرفتet Ramos (

., 2013)et al., 2008; Hirayama al همچنین .

strain  Streptomyces cacaoiبا  Ifro 33 ایزوله

NBRC 12748   مولد آنتی بیوتیک هایPolyoxins 
 Streptomyces erythrogriseusبا   Ifro 47و 

strain NBRC 14601   مولد آنتی بیوتیک
ٍErygrisin نددر یک کالستر قرار گرفتet .(Shunji 

 ., 1976)al نزدیکی ایزوله های جدا شده در مطالعه
ضر با سویه های مولد آنتی بیوتیک های تجاری می حا

رسوبات منطقه مورد بررسی در تواند بیانگر پتانسیل باالی 
خلیج فارس باشد. بنابر نتایج بدست آمده از این پژوهش 
می توان نتیجه گیری نمود که رسوبات دریایی خلیج 
فارس منبع با ارزشی برای اکتشاف فراورده های طبیعی 

،   Ifro 12اشند. همچنین ایزوله های مولد دریایی می ب
Ifro 33  وIfro 47  می توانند به عنوان کاندیدای

مناسبی جهت مطالعات تکمیلی اکتشاف آنتی بیوتیک 
 مطرح گردند.
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Abstract 

Actinomycetes are gram positive and filamentous bacteria and produce major portion of 

bioactive compounds. The aim of this study was to isolate and identify antibiotic producing 

actinomycetes from Persian Gulf marine sediments within Hormozgan province territory. 

Among 3 selected isolation media the M1 medium showed highest efficacy by isolation of 32 

colonies. Heat treatment of 100 ºC for 60 min isolated 26 colonies and showed the best result. 

Approximately 60 Actinomycete isolates were obtained from 10 sediment samples. 

Evaluation of antimicrobial activity showed that 33, 20 and 30 % of isolates exhibited 

antimicrobial activity against S.aureus, E.coli and C.albicans respectively.Morphologic, 

physiologic and chemotaxonomic studies showed that selected potent isolates consist of 

Ifro12, Ifro 33 and Ifro 47 belonged to Streptomyces genus. Molecular genetic studies based 

on 16s rRNA gene analysis revealed that Ifro12, Ifro 33 and Ifro 47 exhibited 99 % similarity 

to S.olivaceus, S.cacaoi and S.variabilis respectively. Phylogenetic analysis showed that 

Ifro12 and Ifro 47 derived from a common ancestor. The results of present research indicated 

that these three isolates could be considered as promising candidates for antibiotic discovery 

researches.  
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