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  مقدمه

        هاي با توجه به گسترش روزافزون مقاومت

ریایی و هاي بیماریزاي باکتآنتی بیوتیکی در بین سویه

همچنین محدود بودن داروهاي ضدقارچی، جستجو 

براي یافتن ترکیبات جدید ضدمیکروبی هنوز هم به 

عنوان یکی از راهکارهاي مورد توجه براي حل این 

  چکیده

گسترش مشکل مقاومت میکروبی، نیاز به تحقیقات دارویی را، براي جایگزینی داروهاي شیمیایی ضروري : زمینه و هدف

از آن جایی که تاکنون . ها استهاي ثانویه آنتی بیوتیکی سیانوباکتريها، متابولیتده است؛ که از ارزنده ترین جایگزینکر

هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه صورت نگرفته است؛ لذا در این تحقیق گزارشی از بررسی فعالیت ضدمیکروبی سیانوباکتري

هاي پرتوان هاي جدا شده از دریاچه ارومیه و شناسایی سویهسیانوباکتريبه بررسی خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی 

  .پرداخته ایم

هاي هاي سیانوباکتري غربالگري شد؛ عالوه بر سوپرناتانت محیطهاي محیطی براي جداسازي سویهانواع نمونه :روش کار

هاي سیانوباکتري با استفاده اثر سوپرناتانت و عصاره .ها تهیه گردیدها با استفاده از انواع حاللهاي سیانوباکتريکشت، عصاره

 MIC; Minimum Inhibitory( گیگیري حداقل غلظت بازدارنداز روش انتشار از دیسک و همچنین اندازه

Concentration (هاي داراي فعالیت ضدمیکروبی باال ها بررسی شد؛ سیانوباکتريقارچ هاي گرم مثبت و منفی و علیه باکتري

  . مورد شناسایی قرار گرفتند 16SrRNAهاي ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک و همچنین توالی اساس ویژگی بر

سیانوباکتري جداسازي شد که شش سویه با داشتن اثرات ضدمیکروبی سویه مختلف  54در این بررسی تعداد  :یافته ها

 Synechococcus sp., Gloeocapsa sp., Anabaena sp., Nodulariaهايقابل توجه شناسایی شدند که مربوط به جنس

sp., Leptolyngbya sp.  و گونهChroococcus disperses هاي کلروفرمی حاصل بهترین اثر ضدمیکروبی با عصاره. بودند

هاي سیانوباکتریایی مورد در سویه MICمقادیر . ها بیشترین اثر مشاهده شدهاي گرم مثبت و قارچشد که روي باکتري

روي کاندیدا  µg/ml 20حدود  MICلیتر متغیر بود و سویه لپتولینگبیا با داشتن میکروگرم بر میلی 80تا  20بین مطالعه

  .  ها نشان دادکروزئی باالترین فعالیت ضدمیکروبی را در بین سیانوباکتري

تولید ترکیبات  ضدمیکروبی توانند به عنوان یکی از منابع ها میاساس نتایج بدست آمده سیانوباکتري بر :نتیجه گیري

  .Leptolyngbya spو    ,.Anabaena sp., Nodularia spاي هاي رشتهنتایج حاصل نشان داد که سیانوباکتري. مطرح شوند

  .  کنندهاي مخمري تولید میهاي گرم مثبت و قارچباکتريترکیبات موثرتري را علیه 

لپتولینگبیا ؛دریاچه ارومیه ؛اثرات ضدمیکروبی ؛هاسیانوباکتري :کلیديکلمات 
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هاي از اینرو یکی از روش. معضل مطرح است

و جداسازي  غربالگري ،دستیابی به ترکیبات جدید

  . جدید استمیکروارگانیسم هاي 

ها بزرگی از ارگانیزم بسیارگروه  اهباکتريسیانو

هاي آب هاي مختلف از جملهزیستگاه هستند که در

  . ]1[وجود دارند یو خشک شور، شیرین

نیز آبی  -جلبک سبز تر بهپیشکه ها سیانوباکتري

که  ندهستهاي گرم منفی یوباکتري معروف بودند

   ].2[ اندسر جهان پراکنده تا در سر

در کشت  مواد آلی ن و عدم نیاز بهفتوتروف بود

یک مزیت از نظر بیوتکنولوژي ، هاسیانوباکتري

را ها یانوباکتريکه س شودمحسوب میاقتصادي 

 .دبخشبرتري میهاي دیگر میکروارگانیسم نسبت به

از طرفی داشتن مسیرهاي متابولیکی ویژه و اطالعات 

ها امکان دستیابی به محدود ما از این ارگانیسم

          ها را قوت رکیبات جدید در این میکروارگانیسمت

   .]3[ بخشدمی

هایی ها از جمله میکروارگانیسمسیانوباکتري از اینرو

اي جهت تولید هستند که امروزه به طور گسترده

 و ]4[گیرند ترکیبات جدید مورد غربالگري قرار می

هاي بیولوژیک مختلف از ترکیبات بسیاري با قابلیت

که از آن جمله ترکیبات  ها شناسایی شده استنآ

  .]5- 8[ضدمیکروبی است

هاي اخیر ترکیبات ضدمیکروبی متعددي از در سال

اند که هرکدام داراي سیانوباکتري ها جداسازي شده

از . ها بودندها و قارچطیف اثر متنوعی روي باکتري

و  نوستوکال، استیگونماتالسیانوباکترهاي خانواده 

 قارچی و ضد باکتریاییترکیبات ضد توریالاوسیال

، fishorellin A ،hapalindole مانندمختلفی 

cavazostatin ،tolytoxin ،tjipanazole ،

toyocamycin ،scytophycin ،nostocyclamide 

  .]9-13 [گزارش شده است 

از عصاره اتیل استات اسپیرولینا  دیگري در بررسی

پالتنسیس
1

و تترادکان جداسازي ترکیبات هپتادکان  

                                                          
1Spirulina platensis

هاي گرم مثبت و گرم شد که بازدارنده رشد باکتري

  .]10[ منفی و کاندیدا آلبیکنس است

سیانوباکتري اوسیالتوریا 
2

اسیدهاي چرب، تترا آمین،  

کند که مشتقات اسپرمین و پیپیرازین را تولید می

  . ]11،12[ داراي فعالیت ضدمیکروبی است

دریاچه ارومیه به  زهحوهاي محیطاین راستا،  در

و امکان واسطه داشتن شرایط محیطی ویژه 

یی با توانایی تولید ترکیبات هاداسازي سیانوباکتريج

مدنظر قرار در این مطالعه  ضدمیکروبی جدید

  .گرفت

  

  روش کار

  ها سیانوباکتري و جداسازيکشت  ،غربالگري

برداري از مناطق آبی، رسوبات کناري و نمک نمونه

به عنوان مناطق ومیه و نواحی اطراف آن ردریاچه ا

آوري هاي جمعنمونه. اکولوژیکی خاص، انجام شد

هاي تهیه نمونه. گردیدشده به آزمایشگاه منتقل 

کشت داده  BG-11 سنتتیکمحیط کشت شده روي 

هاي مورد ترین محیطاین محیط که از رایج  شدند؛

: ويها است در هر لیتر حااستفاده براي سیانوباکتري

گرم میلی MgSO4.7H2O ،36 گرممیلی 075/0

CaCl2.2H2O، 1500 گرم میلیNaNO3 ،30        

        Na2CO3 ،1گرم میلی K2HPO4 ،20گرم میلی

گرم فریک میلی Na2EDTA.2H2O ،6گرم میلی

لیتر محلول میکرونوترینت میلی 1آمونیوم سیترات و 

)A5+CO (ترکیب . بود)A5+CO( 286 شامل         

، MnCl2.4H2Oگرم میلی H3BO3 ،181گرم میلی

گرم میلی ZnSO4.7H2O ،39گرم میلی 22

NaMoO4.2H2O ،79 گرم میلیCuSO4.5H2O بود 

لیتر آب دیونیزه به حجم نهایی میلی 100که با 

براي حفظ عناصر و ترکیبات محیط  .رسیده شد

  . کشت به جاي اتوکالو از فیلتر استفاده گردید

                                                          
2Oscillatoria
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در محیط جدید واکشت ها نمونهاز رشد اولیه، پس  

هاي خالص در نمونه. شدند و خالص سازي گردیدند

 گراد با نوردرجه سانتی 22در دماي محیط مایع 

 16 تاریکی/ روشنایی هايدر دورهلوکس  3500

دور در دقیقه  100و با چرخش  ساعت 8/ ساعت

  .شدند گرماگذاري

  عصاره گیري 

-BGدر محیط کشت مایع کتریایی هاي سیانوبانمونه

ا اواخر مرحله لگاریتمی که بسته به سرعت رشد ت 11

. شدند کشت داده باشدروز می 20تا  10نمونه از 

هاي سانتریفوژ شده و رسوبمحیط کشت سپس 

مجاور  هاي شیمیاییبا حاللبه مدت یک شب  سلولی

هاي اتیل استات، دي عصاره .ندگیري شدعصاره و

متانول، کلروفرم و همچنین مایع رویی خام  اتیل اتر،

از نظر وجود ترکیبات ضدمیکروبی  هامحیط کشت

  .ندگردیدبررسی 

  تعیین فعالیت ضد میکروبی

 روي ي سیانوباکتریاییهافعالیت ضدمیکروبی عصاره

اورئوس وساستافیلوکوک
1

، میکروکوکوس لوتئوس
2

 ،

اشریشیا کولی
3

، اروینیا کاروتوورا
4

ر، کاندیدا کفی
5
، 

کروزئیکاندیدا 
6

و آسپرژیلوس نایجر 
7

 آزمایش 

از روش استاندارد انتشار از راي این منظور ب .شد

رقت روش  و  (Disk Diffusion Method)دیسک 

استفاده (Tube Dilution Method)سازي در لوله 

ها در روش انتشار از دیسک هر یک از عصاره .دش

ر حجم ابتدا خشک و رسوب آن توزین شد و سپس د

غلظت  مشخصی از حالل مجددا حل گردید تا

µg/Disc30 هاي ها در دیسکاز هر یک از عصاره

جنتامیسین و به همراه  که دوتهیه شاستاندارد 

در محیط کشت مولر هینتون آگار  Bآمفوتریسین 

                                                          
1Staphylococcus aureus
2Micrococcus luteus
3Escherichia coli
4Erwinia carotovora
5Candida kefyr
6C. krusei
7Aspergillus niger

ها و محیط سابرود دکستروز آگار براي براي باکتري

نیم مک  غلظت .ندفتگرقرار ارزیابی مورد ها قارچ

cfu/ml10(هاي آزمون فارلند از باکتري
8

تهیه  )5/1

ها با سواب استریل کشت داده شد و در سطح محیط

ها روي محیط در فواصل منظم قرار شدند و دیسک

ساعت گرماگذاري در   18بعد از نتایج . داده شدند

ساعت در  36ها و براي باکتريگراد درجه سانتی 37

به صورت قطر  هاراي قارچبگراد درجه سانتی 25

. گیري شدمتر اندازههاله عدم رشد برحسب میلی

مقدار سازي در لوله به روش رقت MICبراي تعیین 

cfu/ml 10
5 

هاي مورد آزمون در از میکروارگانیسم

 36ساعت و  24ها وارد شد و به ترتیب پس از لوله

         میزان کدورت ها ها و قارچساعت براي باکتري

کمترین غلظتی از عصاره که از  مقایسه شد و هالوله

      از . کند مشخص شدایجاد کدورت جلوگیري می

ها اتفاق نیفتاده بود به هایی که رشد در آنلوله

محیط فاقد ماده بازدارنده برده شد تا حداقل 

غلظت باکتري کش
7

 (MBC) و قارچ کش
8

 (MFC) 

     .تعیین گردد

  نوباکتریایی سیاهاي  سویه ساییشنا

و مورفولوژیکی  هاياساس ویژگی شناسایی بر

در روش مورفولوژیک . مولکولی انجام شد

هاي سویهمشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک 

ها کلیدهاي شناسایی سیانوباکتريمورد نظر با 

  .]14- 17[ استفاده گردید

توان به تک از مشخصات مهم میکروسکوپیک می

ن، شکل سلول، اندازه و ابعاد اي بودسلولی و رشته

ها، داشتن یا نداشتن ها در کلنیها، آرایش سلولآن

منشعب یا ) تریکومی(اي غالف لعابی، در انواع رشته

هاي تخصص یافته ساده بودن تریکوم، داشتن سلول

هاي گازي، داشتن مثل هتروسیست، آکاینت و واکوئل

یا نداشتن حرکت لغزشی و از مشخصات 

توان به شکل کلنی و رنگ آن در پیک میماکروسکو

     همچنین . هاي جامد و مایع اشاره کردمحیط
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هاي هاي بیوشیمیایی و قابلیت رشد در محیطویژگی

  . مختلف ارزش شناسایی دارند

Sریبوزومی  RNAدر روش مولکولی از تعیین توالی 

16Sبه منظور جداسازي ژن. استفاده شد 16 rRNA 

   اختصاصی پرایمرهاي ا ب PCR واکنش از 

   .]18- 19[ استفاده شد سیانوباکتري ها

CYR359: 5′-GGG GAA TYT TCC GCA ATG 
GG-3′
CYR781:  5′-GAC TAC WGG GGT ATC TAA 
TCC CWTT-3′

 x10 ،l5/0بافر l5/2شامل  PCRمخلوط واکنش 

dNTP (10mM) ،l1  10)از هریک از پرایمرها

pmol) ،l78/0 MgCl2،l5 ز اDNA  ژنومی

 Taq polymeraseآنزیم  l25/0سیانوباکتري و 

 l25بودکه با آب مقطر استریل به حجم نهایی 

به گراد درجه سانتی 94با دماي  واکنش. رسانده شد

با برنامه چرخه  30دقیقه شروع شد و در  3مدت 

 50ثانیه،  20به مدت  گراددرجه سانتی 94 دمایی

درجه  72ثانیه و  20به مدت  گراددرجه سانتی

ثانیه دنبال شد و نهایتا با یک  90به مدت  گرادسانتی

 گراددرجه سانتی 72دقیقه اي در دماي  5زمان 

روي ژل آگاروز  PCRمحصول . واکنش تکمیل شد

الکتروفورز گردید و پس از تایید اولیه براي تعیین  %1

       هاي بدست آمده با توالی .ارسال گردیدتوالی 

انطباق داده شد تا  NCBIهاي ثبت شده در توالی

  .ها تعیین گرددبیشترین قرابت نمونه

  

یافته ها

مختلف سیانوباکتري  سویه 54در این بررسی تعداد 

هاي مختلف محیطی جداسازي و خالص شد از نمونه

و براي بررسی فعالیت ضدمیکروبی مورد ارزیابی 

نمونه  6هاي مورد بررسی در بین نمونه. قرار گرفت

سیانوباکتریایی اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی را 

ها با استفاده از براي شناسایی این نمونه. نشان دادند

PCR جفت باز تکثیر و تعیین  487اي به طول قطعه

ها با اطالعات موجود توالی شد و با انطباق این توالی

هاي نمونه ها باسویهقرابت این  NCBIدر بانک ژنی 

 هايویژگی سپس با بررسی. عیین گردیدثبت شده ت

مورفولوژیک ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک و 

هاي مورد نظر مقایسه آن با کلیدهاي شناسایی نمونه

با توجه به نتایج بدست آمده . شناسایی شدند

هایی از شامل گونه هاي شناسایی شدهسیانوباکتري

Synechococcus sp., Gloeocapsa sp., 
Anabaena sp., Nodularia sp., Leptolyngbya 

sp.  و گونهChroococcus disperses 1شکل  .بودند 

سه نمونه از  PCRژل الکتروفورز محصوالت 

  .دهدمورد بررسی را نشان می سیانوباکتري هاي

  

سه نمونه از سیانوباکتري هاي  PCRژل الکتروفورز محصوالت . 1 شکل

  .کرده اند ایجاد bp 487انتخابی که باندهایی در 

  5نمونه ندوالریا و  4نمونه آنابنا،  3نمونه لپتولینگبیا،  2شاهد منفی،  1

100bp DNA ladder

هاي سیانوباکتريبررسی فعالیت ضدمیکروبی در 

اثر ضدمیکروبی قابل توجهی در خالص شده 

ها بدست سوپرناتانت محیط کشت سیانوباکتري

ز نشان داد که ها نیبررسی عصاره سیانوباکتري. نیامد

فعالیت ضدمیکروبی  هاسیانوباکتريبراي برخی از 

گیري از یک سویه در عصاره طی درمشاهده شده 

       هاي مختلف تکرارپذیري کاملی را نشان زمان

       دادند و در برخی موارد نیز با نگهداري نمی

ها در یخچال و گذشت زمان فعالیت مشاهده عصاره

هاي کلروفرمی عصارهکرد ولی شده کاهش پیدا می

داراي بیشترین و پایدارترین اثرات ضد میکروبی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-160-fa.html


333غالمرضا زرینی و همکاران                                                                                                        ...  بررسی فعالیت ضد میکروبی

نتایج بدست آمده از عصاره  1جدول  .بودند

ها را به روش انتشار از دیسک نشان کلروفرمی نمونه

نمونه سیانوباکتري مورد  54بین  از دهد کهمی

نمونه داراي اثرات ضدمیکروبی بوده  6بررسی تعداد 

نودوالریا و آنابنا طیف هاي از این بین سویهاند که 

ي گرم هااثر وسیع تري نسبت به بقیه روي باکتري

با لپتولینگبیا  سویه .دهندها نشان میو قارچ مثبت

هاي روي نمونهوجود آن که اثر قابل توجهی 

هاي کاندیدا با باکتریایی نداشت ولی روي نمونه

ثر متر ایمیل 14و  12داشتن قطر هاله عدم رشد 

  MFCو  MIC ،MBCنتایج . دادنشان را قابل توجهی 

آورده شده است نیز نتایج بدست  2جدول  که در

  . کندآمده از روش انتشار از دیسک را تایید می

 رويعصاره کلروفرمی لپتولینگبیا  MIC تعیین

و  20کاندیدا کروزئی و کاندیدا کفیر بترتیب مقادیر 

که در  ر را نشان دادلیتمیکروگرم در میلی 40

در دار بود ولی هاي دیگر معنییانوباکتريمقایسه با س

مورد استافیلوکوکوس اورئوس و میکروکوکوس 

میکروگرم در  80به حدود  MICلوتئوس مقادیر 

بررسی فعالیت ضدمیکروبی . رسیدلیتر میمیلی

ها روي ها و سوپرناتانت کشت سیانوباکتريعصاره

 ی و قارچ آسپرژیلوس نایجرهاي گرم منفکتريبا

  . نشان ندادندفعالیت قابل توجهی را 

  

  بحث

 شرایطبا  یهایدر محیطتوانایی رشد ها سیانوباکتري

هاي جمع شده در این کار نمونه. را دارندمختلف 

دریاچه ارومیه  آبریز هضحوتحقیقی که مربوط به 

که  هستند يرشدشرایط مختلف  ايراباشد دمی

 و دریاچه ارومیهآب هاي بسیار شور محیط برخی در

        هاي اطراف دریاچه و برخی نیز در یا خاك

وجود  هاي منتهی به دریاچههاي رودخانهورودي

محبی و همکارانش، سه جنس سیانوباکتري به . دارند

را گزارش  سینه کوکوسهاي آنابنا، اوسیالتوریا و نام

ز خانواده رهایی و همکاران نیز شش جنس ا. اندکرده

هاي آنابنا، آناسیستیس، لینگبیا، ها به نامسیانوباکتري

کروکوکوس، اوسیالتوریا و سینه کوکوکوس را در 

اند؛ این این دریاچه گزارش کرده ازبندر گلمانخانه 

ها و نیز کار حاضر موید این مطلب است که بررسی

هاي سویهدریاچه ارومیه حداقل از لحاظ 

با توجه به . ت فعال قرار داردسیانوباکتري در حال

ها تولید مواد ضد میکروبی توسط سیانوباکتري

 ها نتیجه دفاع سنتز این متابولیت "احتماال

هاي دیگر مثل ها در محیط علیه ارگانیزمسیانوباکتري

قارچ، ویروس و میکروآلگ یوکاریوتی است 

تواند یک مزیت براي بقاء درمحیط که می. ]21,20[

   .]22[ طبیعی باشد

که این عمکرد  کردن فرض چنیتوان میدر این مورد 

  میکروگرم به ازاي هر دیسک 30نمونه سیانوباکتري در غلظت   6عصاره هاي کلروفرمی ) میلی متر(قطر هاله عدم رشد . 1 جدول

Leptolyngbya
sp.

Nodularia
sp.

Anabaena
sp.

Gloeocapsa
sp.

Synechococcus
sp.

Chroococcus 
disperses

Micrococcus luteus 9 12 12 11 10 12

Staphylococcus aureus 9 9 11 10 12 9

Candida kefyr 12 12 12 11 11 10

Candida krusei 14 14 13 12 12 14

  

  بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر) در پایین کسرها( MFCو  MBCو ) در باالي کسرها( MICمقادیر . 2 جدول

Leptolyngbya
sp.

Nodularia
sp.

Anabaena
sp.

Gloeocapsa 
sp.

Synechococcus
sp.

Chroococcus 
disperses

Micrococcus luteus 60/80 60/>80 40/80 20/80 80/>80 40/80

Staphylococcus aureus 80/80 80/>80 40/>80 60/>80 60/80 80/80

Candida kefyr 40/60 60/60 80/80 80/>80 60/80 40/80

Candida krusei 20/80 40/80 60/60 60>80 60/80 40/80
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ها میکروارگانیزم براينوعی سیستم ایمنی به عنوان 

     استعداد سیانوباکتري بعنوان منبع ترکیبات . باشد

ها بعنوان آنتی بیوتیکی، نشانگر اهمیت این ارگانیزم

فعالیت ضدباکتریایی . عوامل دارویی بالقوه است

ها هاي گرم مثبتها بیشتر علیه باکتريتريسیانوباک

دیده شد و دلیل براي این، مقاوم بودن بیشتر 

هاي گرم منفی به عوامل سمی محیطی است باکتري

علت سد لیپوپلی ه ب تواندمی و این مقاومت

در  که] 23[ باشدساکاریدي غشاي بیرونی آنها 

مکانیزم ورود این ترکیبات از غشاي بیرونی اختالل 

ها خاصیت ضد قارچی سیانوباکتري. کندیجاد میا

دیده شد و تاثیر  بیشتر علیه مخمرهاي کاندیدا

کمتر از  ايي رشتههاترکیبات ضد میکروبی بر قارچ

هاي گرم هاي گرم مثبت و بیشتر از باکتريباکتري

هاي جداسازي شده با فعالیت سویهتناسب . منفی بود

 است% 9و  14ضد باکتریایی و ضد قارچی به ترتیب 

 هاي غربالگري اولیه مامقایسه با برنامهدر که  ]23[

مورد اثرات ضدمیکروبی  6نمونه در  54که از 

       در این بررسی  .مشاهده شد همخوانی دارد

اي آنابنا، نودوالریا و هاي سیانوباکتري رشتهسویه

پتولینگبیا اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی را از خود ل

نشان دادند که با گزارشات ارائه شده توسط مور و 

  .23 همکاران مشابهت دارد

میکروگرم در  MIC 20-40 سویه لپتولینگبیا با داشتن

لیتر براي کاندیدا اثر ضد قارچی قابل توجهی از میلی

ط که با نتایج بدست آمده توس خود نشان داد

   .24 شیمیزو قابل مقایسه است

       کسب مقادیر مختلف از نتایج در این بررسی 

هاي مختلف نشان هاي ضد میکروبی نمونهتست

ها حاوي مواد ضد دهنده آن است که عصاره

تواند باکتریایی و ضد قارچی مختلف هستند که می

بازتابی از شرایط محیطی از جمله تغییرات ایجاد شده 

ط کشت با توجه به نحوه رشد سیانوباکتري در محی

تغییرات یونی متعاقب آن در محیط  و نیز  مربوطه و

  . مربوطه باشد سویههویت 

  

  نتیجه گیري

هاي آنتی بیوتیکی و نیاز با توجه به گسترش مقاومت

به دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی جدید و از 

د هاي جدیطرفی آگاهی از این که در میکروارگانیزم

احتمال تولید ترکیبات جدید بیشتر است، غربالگري 

هاي مختلف و بویژه محیط هاي بکري که کمتر محیط

ما را در تواند مورد بررسی قرار گرفته اند می

هاي متابولیکی هاي جدید با قابلیتسویهدستیابی به 

هاي جدید کمک کند چراکه در اغلب موارد زیستگاه

        داري با معنی توانند ارتباطاکولوژیک می

  .هاي ساکن در آن منطقه داشته باشندمتابولیت

اي هاي رشتهنتایج حاصل نشان داد که سیانوباکتري

Anabaena sp., Nodularia sp.,  وLeptolyngbya 

sp.   هاي گرم باکتريترکیبات موثرتري را علیه

  .کنندهاي مخمري تولید میمثبت و قارچ
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ABSTRACT
Background & Objectives: Expansion of microbial drug resistance, have indicated to 
introduce new source of drugs with antimicrobial properties such as antimicrobial secondary 
metabolites which produced of Cyanobacteria spp. Antimicrobial activity of Cyanobacteria 
spp. of Urmia Lake catchment area was not already reported, therefore in this research, 
antibacterial and antifungal properties of cyanobacteria varieties isolated from this ecosystem 
and identification of the potent strains were investigated.
Method: Different environmental samples screened for isolation of cyanobacterial strains. 
Cyanobacterial extracts were prepared by using different solvents. The effect of these extracts 
was evaluated by disc diffusion method and by measuring minimum inhibitory concentrations 
(MIC) against some gram positive and gram negative bacteria and fungi. Cyanobacteria spp. 
with the high antimicrobial activity was identified according to Microscopic and macroscopic 
characters and 16SrRNA sequences.
Results: In this research, 54 cyanobacterial strains were isolated that six strains with 
significant antimicrobial activity identified as Gloeocapsa sp., Anabaena sp., Nodularia sp., 
Synechococcus sp., Leptolyngbya sp. and Chroococcus disperses. the highest antimicrobial 
activity achieved by the chloroform extract on gram positive bacteria and fungi. Minimum 
inhibitory concentration (MIC) levels for the cyanobacterial strains were ranged 20 to 80
µg/ml and Leptolyngbya sp. showed the highest effects on Candida krusei with MIC level 20
µg/ml.
Conclusion: According to the results, cyanobacteria can be a source of production new 
antimicrobial compounds.the results showed that the filamentous cyanobacteria Anabaena sp., 
Nodularia sp., and Leptolyngbya sp. produce active compounds against gram positive bacteria 
and yeasts.
Key word: Cyanobacteria; Antimicrobial effect; Urmia Lake; Leptolyngbya
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