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ABSTRACT 

Background and Aim: Increasing prevalence of nosocomial infections, due to arbitrary use 

of antibiotics, has caused serious health problems. Natural compounds have been used for 

many years for the treatment of many infections. Rare actinobacteria are one of the main 

sources used for discovery and isolation of natural compounds with pharmaceutical 

properties. The main purpose of this review article was to study new metabolites derived from 

rare actinobacteria, and evaluate their medicinal and pharmaceutical applications. 

Materials and Methods: This study included over 183 peer-reviewed papers from the 

databases of Scopus, PubMed, Web of Science and ScienceDirect from 2015 to 2021. 

Results: In this study chemical structure and biological activity of 113 new compounds 

isolated from rare actinobacteria were evaluated. This study also showed that rare 

actinobacteria have the capability to produce a variety of compounds such as alkaloids, 

flavonoids, terpenes and polyketides with a diverse range of biological activities including 

antibacterial, antifungal, antiviral and anticancer properties.  

Conclusion: The results of this study revealed that rare actinobacteria can be considered as 

an excellent source for the production of natural active compounds with high potentials for 

therapeutic and applied medical, pharmaceutical and agricultural biotechnology. It also 

showed the key role of these compounds in the development of necessary drugs for humans in 

the near future.  
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 چکیده

در حوزه سالمت  يها، مشکالت جدکیوتیبیمصرف خودسرانه آنت لیبدل ،یمارستانیب يهاعفونت وعیش شیافزا زمینه و هدف:

ها به کار گرفته از عفونت ياریجهت بهبود و درمان بس یطوالن انیسال يبرا یعیطبباتیاست. ترکو بهداشت به وجود آورده

باشند. هدف یم ییبا خواص دارو یعیطب باتیترک يکشف و جداساز يبرا یاز منابع اصل یکی ابیکم يهاينوباکتریاکتاند. شده

و  ییدارو يکاربردها یو بررس ابیکم يهايترنوباکیاکتبدست آمده از  دیجد يهاتیمطالعه متابول ،يمقاله مرور نیا یاصل

 باشد.یم هاآن یپزشک

 (،PubMed(، پابمد )Scopusاسکوپوس)هاي اطالعاتی در پایگاه مقاله( 183بیش ازمنابع موجود ) این مطالعه ها:مواد و روش

 .گیرددربر می 0202تا  2015هاي سالطی  را (ScienceDirect) رکتیدا نسی( و ساWeb of Science) نسیسا فوب ا

مورد  هاآن یکیولوژیب تیو فعال ابیکميهايباکترنویاکتجداشده از  دیجد بیترک 113 ییایمیساختار ش قیتحق نیدر ا ها:یافته

همچون  یستیزمتنوع فعال باتیترک دیتول ییتوانا ابیکميهاينوباکتریاکت دهد کهیمطالعه نشان م نیقرار گرفت. ا یبررس

 ،یضدقارچ ،ییایشامل خواص ضدباکتر یمتنوع یکیولوژیبتیفعال يها را دارند که دارادیکتیترپنها و پل دها،یفالونوئ دها،ییآلکالو

 باشند.یم یو ضدسرطان یروسیضدو

با  یعیطبفعال باتیترک دیتول يبراارزشمندي  اریمنبع بس ابیکميهاينوباکتریاکت نشان دادمطالعه  نیا جینتا گیری:یجهنت

 نیا یاصل نقشدهنده  نشان نی. همچنباشندیم يو کشاورز ییدارو ،یپزشکيوتکنولوژیدر ب ییباال يکاربردو  یدرمان يهالیپتانس

  .باشندیم کینزد ندهیآ در بشر ازین مورد يداروها توسعه يبرا باتیترک

رچی، ضدساارطان، ترکیبااات ، ساااختار شاایمیایی، خااواص شاایمیایی،  ضاادباکتریایی، ضاادقاهااااکتینوباااکتري کلماااک کلیاادی:

 فعالزیست

 26/3/1400پذیرش: 13/3/1400اصالحیه نهایی: 27/9/99وصول مقاله:
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 مقدمه

بخصوص  د،یجد يداروها يمطالعه بررو امروزه

 زايماریب يهايها که بتوانند از انتشار باکترکیوتیبیآنت

د . با وجوباشندیم ياژهیو تیاهم يدارا ند،ینما يریجلوگ

 دیمدرن در تول يهاو روش دیجد يهاکیبه تکن یابیدست

 يبرا یغنو  یاصلمنبع  عتیهنوز طب ،یکروبیضدم باتیترک

 شیافزا. (1)دشویمحسوب م دیجد يهاکیوتیبیکشف آنت

مصرف خودسرانه  لیبدل ،یمارستانیب يهاعفونت عویش

در حوزه سالمت و بهداشت  يمشکالت جد ،هاکیوتیبیآنت

از  شی، هر ساله ب2019سال  تا .(2)استوجود آورده هب

که در  ییایباکتر يهانتعفو لیبه دل اینفر در دن 700000

جان خود را از دست  اند،شدهها مقاوم کیوتیبیبرابر آنت

موجب  دیجد يهاکیوتیبیکشف آنت نینابرا. ب(3)اندداده

 با. (4)گرددیها مکیوتیبیمقاوم به آنت يهايماریب درمان

 ییمنظور شناسا به یصیتشخ يهاکیتکن توسعهوجود  نیا

تواند  یها مپاتوژن در مقاومت جادیدر ا موثر يهاژن

بر  عالوهرا بهبود بخشد و  یکنترل کنون يهاياستراتژ

 يدهایپپت توانیم موجود، يهاواکسن از نهیبه استفاده

 يهاکیوتیبیآنت نیگزیجارا  هاوفاژیباکتر و یکروبیضدم

 انیدر م ریطول چند دهه اخ در .(5)دنموموجود 

که  اندشده یبررس يادیز يهاگونه ها،سمیکروارگانیم

کشف و  يمنابع برا نیتریاز اصل یکی هاينوباکتریاکت

اند بوده یکروبیبا خواص ضدم ییدارو باتیترک يجداساز

پژوهشگران را به خود  شتریها توجه بينوباکتریاکت رایو اخ

 گرم يهاسمیکروارگانیم هاينوباکتریاکت .(6)دانجلب کرده

 در (G+C) يبازها يو ساکن بوده و محتوا يمثبت هواز

DNA یشناس ختیبوده و از نظر ر درصد 50از  شیآنها ب 

 یپیدارند و تنوع فنوت المنتیف ای ریزنج لیبه تشک لیتما

 5 نیب ها تسینومیاکت ژنوم اندازه. (7)دهندیرا نشان م ییباال
 ظاهر با مختلف يهارنگ به ییهایکلن و بوده مگاباز 10 تا

ها سسیژنوم استرپتوما اندازهو  کنندیم جادیا یمخمل و کدر

 یمختلف يهاطیاز مح هاينوباکتریاکت .مگاباز است 7از  شیب

اسپور به  دیکمبود غذا با تول طیدر شرا اغلب و دانجدا شده

و  یآب يهاستمیفعال زنده مانده و در اکوس مهیصورت ن

 يهااستفاده از روش .(8-10)شوندیم افتی یخاک

)ترکیب شیمیایی يچندفازیو تاکسونوم کیوتاکسونومیمیش

بندي فاژي، تیپ ها،دیواره سلول، اسیدهاي چرب، آنزیم

، آنالیز کل ژنوم ،DNA داسیونهیبری، 16srRNAتوالی 

 Pulsed-Field gel هايو تکنیک توالی یابی نسل آینده

Electrophoresis PFGE))، Multilocus Sequence 

Typing (MLST) و Random Amplified 

Polymorphism Deoxyribonucleic Acid   

(RAPDA)  بر اساس  دیجد يهاگونه يموجب جداساز

 مانند ییهاروش. (11-13)دگردیم هاآن اتیخصوص

 کشت و هیدوسو همزمان کشت روش ،یژن خوشه وسنتزیب

 از استفاده نیهمچن و مختلف بیترک چند يدارا هیسو کی

 دیجد ابیکم يهاگونه کشف يبرا نینو کشت يهاطیمح

که  ییآنجا از .(8)گردد واقع موثر تواندیم و داشته کاربرد

 عیدر در صنا يمنحصر بفرد تیاز ظرف هاينوباکتریاکتراسته 

باشند پس یبرخوردار م دیجد يداروها سنتزو  ییدارو

. (14)دارند دیجد يهاکیوتیبیدر کشف آنت يادیز تیاهم

 شیب دیتول مسئول ستینومیاکت جنس که شده اثبات امروزه

 زا درصد 15 از شتریب که است هاکیوتیبیآنت درصد 60 از

 و کرومونوسپورایم ،نومادورایاکت يهاگونه لهیبوس آنها
 2012سال  تا. (15, 16)شوند یم دیتول هاستینومیترمواکت

ها سمیکروارگانیتوسط م یستیزفعال تیمتابول 22000از شیب

 هاستینومیاکتمربوط به  هاآندرصد  70شده که  دیتول
 با یباتیترک مولد نیها همچناین باکتري .(9)باشدیم

 ستمیس کنندهتیتقو ها،آنزیم یمهارکنندگ اتیخصوص

 دیگر دیمف باتیترک از ياریبس و اهیگ رشد تیتقو ،یایمن

 دها،یمانند ماکرول یمهم يهاکیوتیبیآنت .(17)دهستن

 دها،یپوپپتیل دها،یکوپپتیگل کوزیدها،ینوگلیآم ها،بتاالکتام

 و هانیسایکل یپل دها،یپپت نوکلئوزیدها، ها،نیآنتراسایکل

, 18, 19)شوندیسنتز م هاستینومیاکتتوسط  هانیتتراسایکل

ها و دیها، ترپنوئدیها، آلکالوئدیها، فالونوئدیکتیلپ .(14

 یمهم باتیها ترکستینومیاکتبدست آمده از  يهادیپپت

 باتیترک ، کیوتیبیآنت دیتول ندیهستند که در فرآ
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. (20, 21)ضدسرطان کاربرد دارند يفعال و داروهاستیز

 ریو غ یسسیبه دو گروه استرپتوما هاينوباکتریاکت

 ریغ يهاينوباکتریاکت .شوندیم میتقس یسسیاسترپتوما
. شوندیم دهینام ابیکم يهاينوباکتریاکت ،یسسیاسترپتوما

و در دسترس  دیبه عنوان منابع جد ابیکم يهاينوباکتریاکت

 يادیز تیاهم از گوناگون يداروها دیو تول کشفجهت 

 موجب یعیطب متنوع باتیترک دیتول .باشندیبرخوردار م

 در را هاآن ارزش و شده هاينوباکتریاکت به شتریب توجه

. کندیم آشکار نینو يهاکیوتیبیآنت کشف

 خاص طیبا شرا يهاطیدر مح ابیکم يهاستینومیاکت

باال و  اریبس ای نییپا اریبس يدما ،ییایقل ای يدیاس طی)شرا

 يهاکم( از جمله رسوبات جنگل ای ادیتابش نور ز

از حد خشک  شیب يهاخاک ،(22)حرا در هند يریگرمس

 يهاجنگل ،(24)غار ستمیدر اکوس ،(23)آتاکاما يهاابانیب

گرم و آب يهاچشمه یو حت ،(25)ایمالیدر ه یکوه

 نیرو چن نیاشوند، از یم افتی ایدر قیرسوبات مناطق عم

متنوع  ییایمیش هیثانو يهاتیمتابول دیباعث تول ییهایژگیو

 در هاآن يبقا شیافزا با که شده گوناگون یستیو فعال ز

 يهاينوباکتریاکت تنوع .باشدیممرتبط مختلف يهاطیمح
 را یمختلف یکروبیضدم باتیترک که ییایدر منشا با ابیکم

 در یستیز فعال باتیترک نیا بالقوه لیپتانس و کنند،یم دیتول

مورد توجه قرار  کینزد ياندهیآ در نینو یدرمان يهاروش

مطالعه  ي،مقاله مرور نیا یاصل هدف. (26)گرفت خواهد

 يهاينوباکتریاکتبدست آمده از  دیجد يهاتیمتابول
و  ییدارو ،یپزشک يوتکنولوژیدر بها آنو کاربرد  ابیکم

به عنوان  هاآن يهالیپتانس یبررس ضرورت و يکشاورز

مقاوم به  يهاهیسو هیعل و نوظهور يهايماریدارو در درمان ب

ساختار  يه بندطبق نیهمچن. باشدمی جیرا يهاکیوتیبیآنت

جداشده از  دیجد يهاتیمتابول یکیولوژیو اثرات ب ییایمیش

مطالعه  نیا گریاز اهداف د دیجد ابیکم يهاستینومیاکت

عدم پژوهش منتشر شده در این زمینه در ایران،  .باشدیم

مطالعه  نیا کند.اهمیت این مطالعه مروري را دو چندان می

(، Scopusاسکوپوس) یاتاطالع يهاگاهیمنابع موجود در پا

( و Web of Science) نسیساوب او (،PubMedپابمد )

 ریسال اخ پنجدر  را( ScienceDirect) رکتیدانسیسا

 .ردیگیبر م در (2020-2015)

 :ابیکم يهاينوباکتریاکت

 در متعدد هیثانو يهاتیمتابول دیتول ییتوانا هايباکتر نیا

 يهاينوباکتریاکت. باشندیم دارا را هاسمیکروارگانیم مقابل
 يجداساز زانیم که ستینومیاکت يهاهیسو عنوان به ابیکم

 با شده جدا سسیاسترپتوما يهاگونه از کمتر اریبس هاآن

 .شوندیم گرفته درنظر است، مرسوم يهاروش

منحصر بفرد خود  لیبا داشتن پتانس ابیکم يهاينوباکتریاکت

قرار  یابیمورد ارز د،یجد يهاتیمتابول دیتول يبرا

 رایجداشده اخ يهاها و گونه. تعداد جنس(27, 28)رندیگیم

 ،یکیتاکسونوم یانتخاب يجداساز يهابا استفاده از روش

به سرعت در حال  یکیژنت يها کیکشت و تکن يروش ها

شامل  ابیکم يهاستینومیاکت. (29)تاسشیافزا
Actinomadura, Actinoplanes, Amycolatopsis, 

Actinokineospora, Acrocarpospora, 

Actinosynnema,Catenuloplanes, 

Cryptosporangium, Dactylosporangium, 

Kibdelosporangium, Kineosporia,Kutzneria, 

Microbiospora, Microtetraspora, Nocardia, 

Nonomuraea, Planomonospora,Planobispora, 

Pseudonocardia, Saccharomonospora, 

Saccharopolyspora, Saccharothrix, 

Streptosporangium, Spirilliplanes, 

Thermomonospora, Thermobifida   و

Virgosporangium باتیترک نیشتریب .(30)باشندیم 

 ,Nocardiopsis يهاگونه توسط یعیطب

Micromonospora, Salinispora  و

Pseudonocardia جنس ياعضا و شدهدیتول

Micromonospora یستیزفعال باتیمنبع ترک نیتر یغن 

 جنس .(31)باشندیم ییایمیشمتنوعبفرد و نحصرم

Micromonospora مانند  يدیجد باتیترک

anthraquinones  وlupinacidins تیخاص يکه دارا 

و همکارانش  Tanvirکنند. یم دیهستند را تول يضدتومور

 Pseudonocardiaکه  افتندیدر (2016)
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carboxydivorans يضدتومور تیفعال يدارا 

 و Kojo Sekyi Acquah نیهمچن. (32)باشدیم

و اتر موجود در  لیگروه آلک یبا بررس (2016) همکارانش

 ستینومیاکتجداشده از  kribelloside بیساختار ترک
 يقایدر آفر SK5 هیسو Kribbella speibonae ابیکم

 تیخاص يذکر شده دارا بیکه ترک افتندیدر ،یجنوب

Antimycobacterial هیعل Mycobacterium aurum 

 Actinomadura harenae گونه نیدتریجد .(33)باشدیم
و  Jiangmeihui Huتوسط  ایسان رهیدر جز یشنسواحل از

. در حال حاضر (34)ه استدیجدا گرد (2020) همکارانش

نادر  يهاتوسط گونه یکروبیاز عوامل ضدم ياریبس

، Amycolatopsis mediterraneiاز جمله   ستینومیاکت

Actinoplanes teichomyceticus  وPurpurea  
Micromonopsora يهابا نام بیشده و به ترت دیتول 

Rifamycins ،Teicoplanin و Gentamicin عنوان  به

 يبرا هاییش. تال(16)گردندیم در بازار عرضه کیوتیبیآنت

 تیخاص يدارا يهاتیمتابول دیتول لیپتانس نییتع

 نیها که چندستینومیاکتنادر  يهادر گونه یدانیاکسیآنت

. (35)دارند، صورت گرفته است يعملکرد سمیمکان

 که از نظر ستندین هاییآنلزوما  اب،یکم يهاستینومیاکت

 ییهاهیسو بلکه باشند،یم ابیکم عتیطبدر  فراوانی

کمتر از  اریبسها آن يجداساز یکه فراوان باشندمی

جدا  متداول يهااست که با روش سییساسترپتوما يهاهیسو

هاي معمول با روش ياکتینوباکتر هايسویه. این شده اند

بوده و در محیط آزمایشگاه با فراهم نمودن جداسازي ن قابل

 نی. بنابرا(9)دباشنمیو جداسازي قابل کشت  ،شرایط رشد

اند، با قرار نگرفته یکه مورد بررس ییهاطیمح يتمرکز رو

احتمال  د،یجد یانتخاب يجداساز يهااستفاده از روش

و به دنبال آن،  دیجد ابیکميهاستینومیاکتکشف 

 و Nakaewدهد. یم شیافزا دیجد یکروبیضدم باتیترک

 Spirillospora يهاموفق شدند، گونه (2019) شهمکاران

به همراه  در شمال تایلند را از خاک غار Nonomuraeaو 

،  Spirillosporaمانند اب،یکميهاگونه گرید

Catellatospora  و Micromonospora يرا جداساز 

و  Nakaewحاصل از  جیوجود نتا نیا با .(36)کنند

 يهاستینومیاکت دامنه گسترش موجب (2017) شهمکاران
موجب  بیترتنیشد، بد يلندیتا يهاغار از کشتقابل

و  Nonomuraeaمانند  ییهاجنس از جمله گونه 14کشف 

Saccharopolyspora (37)دیغار گرد يهاستگاهیاز ز .

 و Actinomadura گونه غار، از شده جدا ياعضا

Saccharopolyspora ابیکم يهاگونه گریبه همراه د 

Actinoplanes , Gordonia   وMicrobispora  بودند و

 یغن منابع هاغار نیا که کنندیم دییمطالعات انجام گرفته تا

 دیتول يدیجد باتیبوده و ترک ابیکم يهاستینومیاکت از

عامل ضدتومور از  Saccharothriolide B. (38)دکننیم

جداشد و در روند کشف   Saccharothrix رگونهیز

قرار  یمورد بررس دیجد یستیفعال ز يهاتیمتابول

چهار  ییایمیشساختار 1شکل .(39)گرفت

 caerolumyci M(40) (2)saccharopyrone(1)بیترک

 (40) (3)saccharonoic acid,(40)  وcaerolumycin 

A  (4) (40) گونه  ازAct24Zk خزر  يایدر سواحل در

اثر  2ترکیب شماره  .دهدیاست را نشان مجدا شده

هاي کارسینوماي سلول KB3.1سیتوتوکسیک علیه رده 

 .(40)ترحم انسان داش
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 Act24Zkجدا شده از گونه  بیچهار ترک ییایمیساختار ش .1شکل

 يوتکنولوژیب و یپزشک يکاربردها و ترکیبات

 :ابیکميهاينوباکتریاکت

 دیتول ییتوانا ابیکم يهاينوباکتریاکت ياعضا از یبرخ

 باتیترک نیا شتریب. دارند را یارزش با یستیز فعال باتیترک

 و یپزشک در ییباال لیانسپت يدارا توانندیم یستیز فعال

 و یصنعت بصورت باتیترک نیا از یبرخ .باشند يکشاورز

 درها آن از یبرخ که یحال در شوند،یم دیتول يتجار

 يعملکرد تنوع اساس بر. شوند یم یابیارز ینیبال يرهایمس

 ییدارو خواص کشف به شیگرا اب،یکم يهاينوباکتریاکت

 از یبرخ ریز در رو، نیا از. است شیافزا حال در هاآن

 يهاينوباکتریاکت يوتکنولوژیو ب یپزشکيکاربردها
 .شد خواهد مرور ابیکم

 يهاينوباکتریاکت از جداشده باتیترک ییایضدباکتر تیفعال

 :ابیکم

 ها،ستینومیاکت توسط شده دیتول يهاتیمتابول از یکی

ها اغلب به عنوان ستینومیاکت .هستند ییایضدباکتر باتیترک

 یعیطب یکروبیفعال ضدم باتیکننده ترکدیولگروه ت

 يهاستینومیاکت بیترتنیا به. (41)باشندیمبفرد منحصر
شناخته شده و باعث  یستیزفعال يهاتیمنبع متابول ابیکم

 یکروبیضدم تیخاص يدارا باتیدر کشف ترک شرفتیپ

 . Saccharothrix. xinjiangensis A-B (42)شوندیم

مانند  یستیزفعال باتیاز ترک یعیوس فیط

Tianchimycins ییایکه اثر ضدباکتر کندیم دیرا تول 

 کی Abyssomycin))(5) (44) نیسیسومایآب. (43)دارد

 هیسو لهیبوس که دیکتیپل ياهچندحلق کیوتیبیآنت

 نیا  د.گردیم دیتول(  (Verrucosisporaسپورایوروکوس

 است قادر د،یاس کینوبنزوئیآم پارا سنتز مهار با کیوتیبیآنت

 نیسیسومایآب. دینما متوقف را کیفول دیاس سنتز هیاول مراحل

 مانند کیوتیبیآنت به مقاوم يهايباکتر بر بالقوه اثر

 .(44)ددار نیسیونکوما به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف

 از گونه نادر Brasiliquinones  (6)(45) ترکیب

Nocardia sp. XJ31  در منطقهXinjiang با فعالیت ضد 

BCG تواند در آینده براي تولید جدا گردید که می

 بیترک .(45)داروهاي ضدسل مورد استفاده واقع شود

 نونیازپید کی Diazepinomycin))(7) نیسینومایازپید

 کرومونوسپورایم هیسو لهیاست که بوس لهیفارنس

Micromonospora)يدارا بیترک نیشود. ایم دی( تول 

باشد و  یم يو ضدتومور یضدالتهاب ،ییایضدباکتر تیخاص

 يهابوده و در مدل کیتوتوکسیس تیفعال يدارا نیهمچن

سرطان  ،يمغز يهاتومور هیعل تیعالف يدارا یموش

-Curvularin-7 (8). (8)باشدیم نهیپروستات و سرطان س

O-a-D-  glucopyranoside جدا  دیجد دیماکرول کی

که  Pseudonocardiaگونه  ریز ستینومیاکتشده از 

 Escherichia coli هیعل یکروبیضدم تیعالوه بر خاص

 نیسینامایل .(46)گرددیم یسرطان يهارده سلول ریمانع تکث

Lynamicin))  (9)هیشده از سو يجداساز بیترک 

عوامل  مقابلآن در  یکروبیضدم اثربوده  نوسپورایرما

 به مثبت گرم و یمنف گرم يهايباکتر جملهزا از يماریب

 ریتاث ییتوانا بیترک نیا که شده مشخص. استدهیرس اثبات

 به مقاوم ومیفاس انتروکوکوس مانند دارو به مقاوم عوامل بر

 ییایمیش رختاسا 2 شکل .(47)باشدیم دارا را نیسیونکوما

 يهاينوباکتریاکتجدا شده از  ییایباکترضد دیجد باتیترک
 باتیترک نیتردی. جددهدیم نشان را ریدر پنج سال اخ نادر

ساختار  ،ابیکم ينوباکتریاکتشده از  ییشناسا ییایباکترضد
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 ابیکم ینوباکتریاکت ییایضدباکتر باکیترک از یبرخ ییایمیش ساختار .2شکل 
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 ابیکم یهاینوباکتریاکت از شده جدا ییایباکتر ضد باکیترک .1 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يهاينوباکتریاکت از جداشده باتیترک یضدقارچ تیفعال

 :ابیکم

 افراد در بارز بطور یقارچ يهاعفونت گذشته يهادهه در

 رندگانیگ دز،یا به المبت مارانیب مانند یمنیا نقص يدارا

به  بنابراین و افتهیشیافزا یخون يهایمیو بدخ وندیپ

. عفونت (64)باشدیم ازین يدیجد یضدقارچ يداروها

 در افراد درمان شده مبتال به  ریمرگ و م یعلت اصل یقارچ

 

شدن  میها باعث بدخقارچ .(65)باشدیم میبدخ يهايماریب

هستند و  یکننده زندگ دیتهد يهايماریب یو عامل اصل

 رایاخ .(66)است یمشکل اساس کیها آن مقاومت در برابر

تنوع کمتر نسبت به مواد  لیکش به دلاستفاده از مواد قارچ

 یکیولوژیب ستمیس يو اثرات نامطلوب رو یکروبیضدم

 نیسیمایکاندرانان .(67)استشدهمحدود

Chandrananimaycin) ) (55)جدا کیوتیبیآنت کی 

گونهنام  ساختار شیمیایی نام ترکیب منابع  

(48) Arenimycin(10) Polyketide Salinispora arenicola 

(49) Fluostatins(11-12) Angucycline Micromonospora 

(50) Amycolatopsins A–C (13-

15) 

Glycosylated 

Polyketide Macrolides 

Amycolatopsis sp. MST-108494 

(51) atrop-abyssomicin C and 

proximicin A (16,17) 

Polycyclic Polyketide, 

Aminofuran 

Verrucosispora maris 

(52) Pyridinium (18) Pyridine ring Amycolatopsis alba 

(53) 3-((6-Methylpyrazin-2-yl) 

methyl)-1H-indole (19-

24) 
 

Alkaloid Serinicoccus profundi 

(54) Nocarimidazoles(25) Alkaloids Nocardiopsis sp. CNQ115 

(52) dipyrimicin B (26) Bipyridine Amycolatopsis sp. K16-0194 

(55) Borrelidins C–E (27-29) Macrolides halophilic actinomycete 

Nocardiopsis sp. HYJ128 

(39) saccharothriolides A–C (30-

32) 

Macrolides Saccharothrix sp. A1506 

(56) pseudonocardides A – G 

(34-40) 

ℽ-butyrolactone Pseudonocardia sp. YIM M13669 

(57) Actinomadurol(41) Norditerpenoid Actinomadura sp. KC 191 

(58) 4-bromophenol, Bis-(2-

ethylhexyl) phthalate (42,43) 

Not Available Nocardiopsis sp. SCA21 

(59) Catenulisporolides(44-47) Glycosylated Triene 

Macrolides 

Actinomycete Catenulispora 

Species 

(60) 7-deoxy-13-

dihydrocarminomycinone 

(48) 

Not Available Nonomuraea rhodomycinica 

NR4-ASC07 

(61) Madurastatin B3 and N-

salicyloyl-2-aminopropan-

1,3-diol (49,50) 

Aziridine Nocardiopsis sp. LS150010 

(62) methoxy ethyl cinnamate 

(ethyl(E)-3-(4-

methoxyphenyl) acrylate) 

(51) 

Not Available Saccharomonospora oceani 

VJDS-3 

(63) Branimycins B and C (52-

54) 

Macrolide Pseudonocardia carboxydivorans 

M‑227 
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 یضدقارچ تیفعال يدارا که باشدیم نومادورایاکت از شده

 N -2 بیترک. (47)باشدیم Mucor miehei هیعل

 ستینومیاکت که از (56)نینامیفناز -2 لیفن یدروکسیه
از نمونه  BM-17 هیسو  Nocardi dassonvillei ابیکم

 يجداسازقطب شمال  انوسیشده در اق يرسوبات جمع آور

 Candida در برابر یضدقارچ تیفعال يو دارا بود شده

albicans یسلولرده هیعل یضدسرطان تیو خاص  

HepG2, A549, HCT-116يهاسلول  و COC1 

-Butenoylpyrrothine 3ترکیبات  .(68)دباشیم

Methyl-2- ،Tigloylpyrrothine ،n-

Butyropyrrothine ،iso-Butyropyrrothine   و

Thiolutin (57-61)   از گونهS 233   Saccharothrix 

sp.  در منطقه Saharian palm grove   جداسازي شدند و

  در همچنین. (69)به اثبات رسید هاآناثر ضدقارچی 

Saharan regions دو ترکیب ZA01  وZA02  (62-

 سازي گردیدجدا  Nocardiopsis SA 103 از گونه  (63

 ساختار 3 شکل .(69)دکه داراي خاصیت ضد قارچی بودن

 از جداشده یضدقارچ دیجدباتیترک ییایمیش

 نیتردی. جددهدیم نشان را ابیکميهاينوباکتریاکت

، ابیکمينوباکتریاکتجداشده از  یقارچضد باتیترک
 ها،کننده آندیتول يهاو گونه عملسمیمکان ،ییایمیساختارش

 است.  خالصه شده 2 هدر جدول شمار ر،یاخ سالپنج یط

 

  



 اکتینو باکتری های نادر...    118

 1400بهمن و اسفند  /  ششمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 

 ابیکم یها ینوباکتریاکت از شده جدا یضدقارچ باکیترک ییایمیش ساختار .3 شکل

 هاآن کننده دیتول گونه همراه به بیترک نوع اب،یکم یهاینوباکتریاکت از جداشده دیجد یضدقارچ باکیترک .2 جدول

 نام گونه ساختار شیمیایی  نام ترکیب  منابع

(70) Macrotermycins A and C 

(64,65) 

Glycosylated 

Polyketide 

Macrolactams 

Amycolatopsis sp. M39 

(52) Thailandin A and B 

(66,67) 

Polyene 

macrolactone 

Actinokineospora 

bangkokensis strain 

44EHW 

(52) 5-hydroxyl-5-methyl-2-

hexenoic acid (68) 

Hexenoic Actinoplanes sp. 

HBDN08 

(52) kribelloside A–D (69-72) Alkyl glyceryl ethers Kribbella sp. 

MI481-42F6 

(71) Benzoyl-pyrrothine 

dithiolopyrrolone(73) 

Not Available Saccharothrix 

algeriensis 

NRRL B-24137 

(72) 7-Deoxy-8-O-

methyltetrangomycin, 8-

Methyltetrangomycin 

(74,75) 

Angucyclinone Nocardiopsis sp. HR-4 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=616&q=5-hydroxy-5-methyl-2-+%22hexenoic%22+acid+mechanism+of+action&ved=2ahUKEwixtpOAmbHoAhWCMewKHcbUB-AQ5t4CMAJ6BAgFEAk
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 يهاينوباکتریاکت از جداشده باتیترک یروسیضدو تیفعال

 :ابیکم

 جاادیها هساتند کاه عامال اسامیاز ارگان یها گروهاروسیو

درک  شیافااازاباشاااند. یمختلاااف م یعفاااون يهاااايماریب

امکاان کشاف  ،یروسیو يهاعفونت یمولکول يهاسمیمکان

 ایا یروسایو يهاانیکاه پروتئ دیاجد یروسیضدو يداروها

فاااراهم  ،دهنااادمیرا ماااورد هااادف قااارار  زباااانیفاااکتور م

 يهايماریعامل ب يهاروسیو یجهان وعی. ش(76)استکرده

 ،یاکتسااب یمنایا عامال نقاص روسیازجمله و یمزمن عفون

 اثار نیشتریببا  دیجد يکشف داروها ،و ... یروسیو تیهپات

 .ساازدیم يضارور را یعاوار  جاانب نیو کمتار یدرماان

 polycyclic macrolide sporolide B (96) بیااترک

اثاار  يدارا ،Salinispora tropicaشااده از گونااه  جاادا

رو تواناد باه عناوان دایباوده و م HIV روسیابازدارنده بر و

 در. (77)دریاماورد اساتفاده قارار گ يمااریب نیدرمان ا يبرا

 Lumichrome،Perlolyrin بیاثر سه ترک رگید یپژوهش

شاااده از  جاااداhydroxy-β-carboline  (97-99)-1و  

 روسیاو بار endophytica 161111  Jishengellaگونه 

H1N1 ساختار 4. شکل (30)ه استدیآنفلوآنزا به اثبات رس 

 را ناادر يهاينوباکتریاکت از شده جدا یروسیضدو باتیترک
  .دهد یم نشان

 

 
ابیکم هاینوباکتریاکت از حاصل یروسیو ضد باکیترک از یبرخ ییایمیش ساختار .4 شکل  

 :نادر يهاينوباکتریاکت یضدانگل تیفعال

Trypanosomatids يهايماریاز ب يتعداد جادیباعث ا 

 هرکه  شده Chagas يماریو ب سیوزیشمانیلز جمله مهم ا

 و مرگ و جهان سراسر در نفر ها ونیلیم يابتال موجب ساله

بالقوه  يماریب کیچاگاس  يماریب. شودیم گسترده ریم

 اختهیآن تک جادیاست که عامل ا یکننده زندگ دیتهد

 حال نیا با. (78)است Trypanosoma cruziتاژکدار 

 و نداشته وجود يماریب نیا يبرا یمناسب درمان تاکنون

 يادیز یجانب عوار  يدارا استفاده مورد يداروها

 ظهور و افراد ریم و مرگ زانیم شیافزا به توجه با. باشندیم

 دیجد يکشف داروها ها،کیوتیبیآنت به مقاوم يهاانگل

باشد. یم يضرور يافراد امر نیادرمان  يبرا

-4 و Actinosporin A    (100) بیترک ییایمیساختارش

Methoxy ethyl cinnamate (101) از  بیکه به ترت

 Saccharomonospora و Actinokineospora گونه

oceani VJDS‑3 آورده شده 5در شکل  ،اندشده جدا 

  .(62, 31)تاسشده اثبات هاآن یضدانگل تیخاص واست 

(73) Cyanogriside I, 

Cyanogriside J, 

Caerulomycin A, 

Caerulomycin F, 

Caerulomycinonitrile(76-

80) 

Not Available Saccharothrix 

xinjiangensis 

ABH26 

(74) Proximicin A-C (81-83) Aminofuran Verrucosispora maris 

AB-18-032 

(75) compounds, (84-95) Benzamides, Indoles Nocardiopsis sp G057 
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 ابیکم یهاینوباکتریاکت یضدانگل باکیترک ییایمیش ساختار .5 شکل

                              

 يهايباکترنویجداشده از اکت باتیترک یضدسرطان تیفعال

 :ابیکم

 آن با انسان که است مهم و يجد مسائل از یکی سرطان

 یعروق و یقلب يهايماریب از بعد سرطان باشد،یم ریدرگ

 ،یجراح. است جهان در ریم و مرگ علت نیدوم

 جیرا يهاروش یدرمانیمیش و یمونوتراپیا ،یوتراپیراد

 باتیرکتهاي اخیر در سال. (79)دباشنیم سرطان درمان

دارند از  يضدتومور تیکه خاص یانفراو ییدارو

 جدا يهاکیوتیبیآنت .(30)اندشده گزارشها ينوباکتریاکت

 در ضدسرطان يداروها همراه به هاينوباکتریاکت از شده

این ترکیبات شامل  .شودیم استفاده هاسرطان انواع درمان

ها، ها، گزانتونها، ماکروسیکلها، ساکاریدها، ساپونینترپن

ها بوده که به دلیل ساختار پپتیدها، آلکالوئیدها و پیرون

زایی ایی، موجب کاهش رگمنحصر بفرد و تنوع شیمی

 گونه Streptomyces barkulensis .(74)شوندمی

در منطقه که به روش خاصی ز آب دریا جداشده ا کمیاب

که  این مطالعه نشان داد شده است. جداسازي غرب عربستان

تولید شده توسط این باکتري    L-glutaminaseآنزیم

تواند در پزشکی که می باشدمی داراي اثر ضدتوموري 

  Marizomibداروي ضدتومور  .(80)کاربرد داشته باشد

 Actinomycete Salinisporaاز گونه جداشده 

tropica   داراي خاصیتAntineoplastics   که با بوده

حریک آپوپتوز و جلوگیري از تشکیل پروتئازوم مکانیسم ت

در درمان میلوماي چندگانه و گلیوبالستوماکاربرد داشته و 

بیوتیک آنتی .(81)در فازسوم کارآزمایی بالینی قرار دارد

توسط   که   Becatecarin سیتوتوکسیک

Saccharothrix aerocolonigene  با  شودمیتولید

و شالته کردن  DNAتوپوایزومراز در  عملکردجلوگیري از 

آن در درمان سرطان کیسه صفرا مورد استفاده قرار گرفته 

 .(82)رددر فاز سوم کارآزمایی بالینی قرار دا این دارو .است

 Vascular (VEGF)فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

endothelial growth factor ،  کننده اصلی تعیینفاکتور

مسدود نمودن آبشار سیگنالینگ  .زایی استآنژیوژنز یا رگ

VEGF ،  بطور قابل توجهی در تولید داروهاي ضدسرطان

 . Cyclo-(L-Pro-L-Met) است مورد استفاده قرار گرفته

 Nocardiopsis sp. 03N67ده از گونه ترکیب جدا ش

 هاي اندوتلیال ورید نافآنژیوژنز علیه سلولضدداراي اثر 

human umbilical vein endothelial cells 
(HUVECs) باشد که در درمان سرطان کاربرد داردمی 

(28) .(102) Thiocoraline A  جدا شده از  دیوپپتیت کی

 تیفعال با کهاست  Micromonospora رگونهیز

به  بیآس يالقا موجب یسرطان يهاسلول هیعل يریتکثضد

DNA (83)شودیم. Proudhomme همکارانش و 

 يرا به عنوان دارو (103)سالینوسپورامید  (2017)

جالب  نکته قرار دادند. یو ضدسرطان مورد بررس ایضدماالر

 نیمقاوم به کلروک يهاهیسو يبر رو یحتکه  بود نیتوجه ا
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 نیگزیدارو جا نیباعث شده که ا یژگیو نی. ابود موثر زین

و  یضدانگل ،ییایضدباکتر تیبا خاص يداروها يبرا یمناسب

 salinipyrone دیکتیپل. (84)شوددر نظر گرفته یضدقارچ

A (104) ينوباکتریاکتاز  کهSalinispora pacifica 

CNS-237  انوسیدر غرب اق سلندیا رهیرسوبات جز از 

 يآن رو یکیتوتوکسیس تیخاص د،یگرد يآرام جداساز

 گزارشکولون  یسرطان يسلول ها یانسان HCT-116رده 

 کی Pradimicin-IRD (105) .(84)استشده

است که توسط گونه  ياچندحلقه دیجد کیوتیبیآنت

Amycolatopsis sp. IRD-009 خاک از شده جدا 

 تیخاص کهشده دیتول ل،یبرز یباران يهاجنگل

 HCT-116سلول  هیعل بیترک نیا يقو کیتوتوکسیس

 MM 200 یسلولرده نیکولون و همچن ينومایکارس

همچنین به عنوان  .استشده گزارشمالنوما 

( براي درمان اثرات کشنده عامل NCT02018250ارو)د

بدخیم در فاز یک کارآزمایی مسمومیت عصبی و تومورهاي

دارد. کاربرد دیگر آن درمان نوروپاتی محیطی قراربالینی 

و  ینیبال ییکارآزما در فاز یکباشد که میناشی از دیابت 

کارآزمایی بالینی دوم ( در فازPlaceboدارونما )

 ی. در پژوهش صورت گرفته اثر ضدسرطان(52)دنباشمی

-A-C  pseudonocardians  (106 دیجد باتیترک

  SCSIO 01299 Pseudonocardiaتوسط  که(108

 (109) .(52)استدهیبه اثبات رس رایشود، اخیم دیتول

intervenolin  دیجد گونه از Nocardia sp.ML96-

86F2  اثر  که ،ه استجدا شد وینمونه خاک در توک کیاز

 یو سرطان یاسترومائ يهاسلول  هیعل يقو يضدتومور

و Miaolienone  (110) بیترک دو. (52)داشت

Brartemicin  (111)اند، اثر کشف شده یبه تازگ که

 Brartemicin نیبر ا عالوهدادند.  بروز يبالقوه ضدتومور

-Nonomuraea strain TPگونه  توسطشده  دیتول

A0870 اهیاز برگ گ که Artemisia vulgaris L. 

رده  يرو يموثر یمهارکنندگ تیخاص د،یگرد يجداساز

. (85)ه استداشت یکولون موش ينومایکارس L5-26 یسلول

  Saccachropyrone بیترک یسرطانضد تیخاص

 اثبات به انسان در رحمدهانه یسرطان يهاسلول هیعل (112)

 کیوتیبیآنت کی Daunomycin (113). (40)استهدیرس

 N. roseolaکه توسط گونه  باشدی میضدسرطان تیفعال با

strain Ao108 ساختار 6 . شکل(86)شودیم دیتول 

 ابیکم يهاينوباکتریاکت ضدتومور و ضدسرطان باتیترک
و  يضدتومور باتیترک نیتردیجد نیهمچندهد. یرا نشان م

 ب،یترک نوع، ابیکم ينوباکتریاکتضدسرطان جدا شده از 
پنج سال  یها، طکننده آندیتول يهاعمل و گونه سمیمکان

 .استخالصه شده 3در جدول شماره  ر،یاخ

 

 هانآ دکنندهیتول گونه هبه همرا ابیها کمینوباکتریو ضد سرطان اکت یضدتومور باکیترک از یبرخ. 3 جدول

 نام گونه ساختار شیمیایی  نام ترکیب  منابع

(87) 

 

Thiasporines A (115) Thiazole Actinomycetospora 

chlora SNC-032 

(88) Nonocarbolines D (116) β-Carboline Actinobacterium, 

Nonomuraea sp. 

1808210CR 

(89) Saccharothrixone D 

(117) 

Polyketide Saccharothrix sp. 10-10 

(90) Lagumycin B, 

Dehydrorabelomycin, 

Phenanthroviridone, 

WS-5995 A (118-121) 

 

Pimarane Diterpene 

and Angucyclines 

Micromonospora sp. 



 اکتینو باکتری های نادر...    122

 1400بهمن و اسفند  /  ششمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابیکم یهاینوباکتریاکت یضدتومور و سرطانضد باکیترک ساختار .6 شکل

 

(91) Isomethoxyneihumicin 

(122-124) 

Lactam-lactim 

tautomers 

Nocardiopsis alba KM6-

1 

(92) Paulomycin G (125,126) Not Available Micromonospora 

matsumotoense 

M-412 

(93) Nocazine F, G 

(127,128) 

Diketopiperazine  Nocardiopsis sp. YIM 

M13066 

(94) Saccharothriolides D 

(129) 

Macrolides Actinomycete, 

Saccharothrix sp. A1506 

(60) nonomuric acid, 3-

hydroxy 

deoxydaunorubicinol 

aglycone, [ε-

rhodomycinone (130-

132)  

Not Available Actinomycete 

Nonomuraea 

rhodomycinica NR4- 

ASC07T 

(95) Amycolamycins A (133) Enediyne polyketide Actinomycete 

Amycolatopsis sp. HCa4 

(96) Nocapyrones (134-139) α-Pyrone Nocardiopsis sp. YIM 

M13066 
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 Structure–Activity Relationshipرابطه ساختار و عملکرد

(SAR) زیستیترکیبات فعال : 

 یستیزفعال باتیترک عملکرد و ساختار نیب ارتباطشناخت 

 به. کندیم فایا يموثر نقش داروها توسعه و یحطرا در

 گروه جمله از مختلف یعامل يهاگروه وجود گرید عبارت

 و تروژنین ،سولفور، بنزن لیآلک يهارهیزنج ل،یدروکسیه

و فنل در  کیکلیهتروس يهابخش يحاو ژنیاکس یحت

 یکیولوژیبتیخاص جادیموجب ا بیترک کیساختار 

 عنوان به یفنل باتیترکمثال  يراشود. بیدر آن ممتفاوتی 

داشتن  لیدل به و شوندیم شناخته یدانیاکسیآنت فعال عوامل

در عملکرد  ينقش موثر لیدروکسیه يهاگروه

 ياثر مهار یفنلیپل باتیترک نیدارند. همچن یدانیاکسیآنت

 وجود. (97)و سرطان در انسان دارند ییزادر جهش

 باتیترک در رولیپ حلقهفعال از جمله  یعامل يهاگروه

 ،یضدقارچ تیخاص جادیا موجب فعال ییدارو

. (97)گرددیم یضدسرطان و یضدالتهاب ،یکروبیضدم

Chengqian Pan دیجد بیترک (2020) همکارانش و 

Thioamycolamides ابیکمستینومیاکت از 

Amycolatopsis sp نیب ارتباط یبررس با و يجداساز 

 و نیازولیت حلقه وجود ،نداهکرد مشاهده عملکرد و ساختار

 دیپوپپتیل کی که ،بیترک نیا ساختار در موجود واتریت

 هیعل يارمه تیخاص موجب باشد،یم سولفور شامل يحلقو

 ییهاکشف گونه .(98)باشدیم انسان در يتومور يهاسلول

خاص  طیشرا لیاند به دلقرارگرفته یه کمتر مورد بررسک

 یخاص يهاتیمتابول جادیمنحصر بفرد موجب ا میرشد و اقل

 نیباشند، از ایم ژهیو یکیولوژیاثرات ب يشده که دارا

 یستیزفعال باتیترک دیدر تول يادیز يهاتیجهت قابل

ها مورد استفاده توانند در درمان سرطانیداشته و م

 .رندیقرارگ

 

 بحث

هاي درمانی این مطالعه زمینه را براي ادامه شناسایی روش 

فراهم ساخته است. جدید کارآمد و کشف داروهاي 

هاي مختلف بیولوژیکی  ها اخیرا به دلیل فعالیتاکتینومیست

و توانایی تولید ترکیبات جدید و مفید دارویی از جمله 

رکوب عوامل ضدمیکروبی، عوامل ضدتومور و عوامل س

 يهاکردیرواند. کننده سیستم ایمنی مورد توجه قرار گرفته

 هیثانو يهاتیمتابول يبه منظور کشف و جداساز يدیجد

 یژنکتابخانه قیوجود دارد که شامل ساخت دق یکروبیم

 از يریگبهره نیو همچن دیجد يهاگونه ییشناسا يبرا

 که ییهاهیاز سو یبعضرشد  نهیزم رمعمول،یغ يهاکشت

 يهایبررس .(99)استکردهرا فراهم  باشندینم کشت قابل

معمول به  ریناشناخته، بکر و غ يهادر مکان یطیمح ستیز

کمک  دیجد يهاهیسو افتنیرسد نه تنها به افراد در ینظر م

 زیها نگونه یکیکند بلکه موجب تنوع تاکسونومیم

در مورد  قیتحق يبرا يا. دامنه فوق العاده(100)گرددیم

کشت در قابلریکشت و غقابل يهاينوباکتریاکتتنوع 

در دسترس بودن  لیگوناگون به دل يهاستمیاکوس

در  شرفتیپ نیو همچن یانتخاب يجداساز يهاپروتکل

. (101)وجود دارد کیوانفورماتیو ب یمولکول يهاابزار

 شرفته،یپ يهاکیتوسط تکن دیجد يهاشک کشف گونهیب

 یعیمحصوالت طب ییشناسا يرا برا يافرصت فوق العاده

 اریمنبع بس ابیکم يهاينوباکتریاکت کند.یفراهم م دیجد

مقاوم به چند  يهاپاتوژن هیعل کیوتیبیآنت دیتول يخوب برا

 ییشناسا يبرا یمولکول يهاباشند. روشیدارو م

 یکروبیمضد لیپتانس صیدر تشخ ابیکم يهاينوباکتریاکت

 خواهد دیمف رمعمولیغ ییایمیشویب يهاریمس لهیبوسها آن

 کمک یستیزنینو يهاتیمتابول توسعه به روند نیا و بود

 یتوالنییدر تع ریاخ يهاشرفتی. پ(102)خواهدنمود یانیشا

و  کیوانفورماتیب يهاها و ابزارو توسعه روش کیژنوم

ی ژنيهاخوشه وسنتزیاز ب يریگبهره نیهمچن

biosynthetic gene clusters BGC)) (هاي درگیر ژن

هاي ثانویه بوده که معموال درون ژنوم در تولید متابولیت

به  تواندیکشت مقابلریغ يهاگونه در( شوندبندي میگروه
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. منجر شود نینو يهاتیبا متابول دیجد يهاهیکشف سو

و  Polyketide Synthases (PKS) کتید سنتازپلی

 Non-ribosomal (NRPS) سنتتاز غیرریبوزومیپپتید

Peptide Synthetase ژنی، حاصل از بیوسنتز خوشه

ترکیبات فعال ضدمیکروبی، ضدقارچی، ضدانگلی، 

 کنند.کننده سیستم ایمنی را تولید میور و سرکوبضدتوم

ساز بیوسنتز یشکه پ fasamycins بیوتیک براي مثال آنتی

ها اکتینومیستاز یک سویه از  باشندمیها نیز فرمیکامایسین

. (103)دهدجداشده و اثر ضدباکتري از خود نشان می

ساز هاي بیوسنتزي هستند که پیششامل ژن BGCهمچنین 

و با قابلیت  اي را رمزگذاري کردههاي بیوسنتز هستهآنزیم

. (104, 105)کندرا کنترل میها آنتنظیم نمودن ژن ها، بیان 

ک اي است که با تحریکشت همزمان رویکرد امیدوار کننده

رمزگذاري شده،  BGCهاي جدید از طریق تولید متابولیت

ها در محیط آزمایشگاهی باعث تعامالت بین گونه

 انواع سسیاسترپتوما يهاگونه اگرچه. (106, 107)گرددمی

 اما کنند،یم دیتول را یعیطب باتیترک از یمختلف

 ریکو و حرا يهاجنگل از جداشده ابیکميهاينوباکتریاکت

 تیفعال با مختلف يهاتیمتابول دیتول ییتوانا آتاکاما،

از  شیب. دارند يترگسترده فیط در را متفاوت یکیولوژیب

از  %6/45 وجودداشته است که یکروبیضدم بیترک 8000

 يهاينوباکتریاکتبه  %16 حدود ها وسسیبه استرپتوما هاآن
با این وجود کشف . (108, 109)دارد قتعل نادر

ها و محصوالت اکتینوباکتريکمیاب و استفاده از هايگونه

 درمان بالقوه امیدبخشی در روزنه هاآن طبیعی مشتق شده از

هاي استفاده از روش با .ورده استآفراهم ها سرطان انواع

 ،ژنتیک محاسباتی و استخراج ژن سنجی تحلیلی،طیف

از  جدیدي شدهطبیعی مشتقتوان محصوالتمی

به علت تنوع زیاد . (110)را اکتشاف نمود هااکتینوباکتري

در سنتز مواد ها آنذاتی ها و پتانسیلاکتینوباکتري

توان با انجام مطالعات بیشتر براي سنتز بیولوژیکی، می

 حاضر حال درها استفاده کرد. نانوذرات از آن

 باتیترک از بالقوه منبع عنوان به ابیکم يهاينوباکتریاکت

 يداروها توسعه و دیتول در را یمهم نقش ،یستیزفعال

 يوتکنولوژیو ب یپزشک طهیدر ح بشر ندهیآ نسل يبرا دیجد

هاي متابولیک و ظهور تجزیه و تحلیل. (111)کنندیم فایا

و  هاي بیوانفورماتیکژنومی یکپارچه و استفاده از داده

باعث فراهم نمودن زمینه براي محققان گردید،  متاژنومیک

هایی رسد اما با چالشگرچه انجام این کار آسان بنظر می

توان هاي قابل اطمینان میگیري از سیستمبا بهره همراه است.

ها در اکتینوباکتريتري از و موثر هاي جدیدوتیکبیآنتی

میکروبی که در سراسر جهان  هاي کشندهمقابله با مقاومت

-oneاستراتژي  .(112)کرددر حال ظهور است، کشف 

strain-many-compounds (OSMAC)  یک سویه با(

احتمال کشف ترکیبات  ،متعدد( به همراه اسکن ژنترکیبات 

تواند به منظور یافتن می داده وجدید را افزایش

هاي ثانویه ژنی جدید براي تولید متابولیتهايخوشه

 در تیموفق حال نیا با .(52)میکروبی مورد استفاده قرارگیرد

 به ،یافراط يهاومیب کشف به ازین دیجد يداروها دیتول

 ژهیو به ابیکميهاسمیکروارگانیم منبع عنوان

 .دارد هاينوباکتریاکت
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