
ISSN: 2476-6917; Modares Journal of Biotechnology. 2018;9(3):347-353

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2018, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Antibacterial and Antioxidant Potential of Haliclona caerulea 
Extracts from Tidal Island Larak, Persian Gulf
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sponge ... [8] Antifilarial activity of marine sponge Haliclona oculata against experimental 
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inflammatory activity of cinnamon (Cinamomum tamala), ginger (Zingiber officinale) and  
... [29] Chitin extraction from shrimp shell waste using ... 

Aims Considering the importance of health and some disadvantages of the existing synthetic 
compounds, the present research aimed at evaluating the antibacterial and antioxidant 
potential of Haliclona caerulea extracts.
Materials & Methods In the present experimental study, organic extracts of n-hexane, diethyl 
ether, and methanol were prepared by the Bligh and Dyer method from the marine sponge; 
then, antibacterial activity was measured by disc diffusion, minimum inhibitory concentration 
(MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC), and antioxidant activity was measured 
by evaluating the regenerative power and determining the total antioxidant capacity of the 
extracts. The data were analyzed by Duncan’s new multiple range test (MRT) one-way ANOVA 
test. SPSS 19 and Excel 2013 software were used.
Findings Methanol extract had the most antibacterial effect, especially against Gram positive 
bacterial of Bacillus subtilis with a concentration of 2.5mg/ml and Staphylococcus aureus with 
a concentration of 5mg/ml. Diethyl ether extracts showed the highest antioxidant activity at 
concentration of 5mg/ml.
Conclusion The methanol extract of Haliclona caerulea exhibits more antibacterial properties, 
and the diethyl ether extract of this sponge have a higher antioxidant effect.
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  چکيده
یت بحث سالمت و برخی مضرات ترکیبات مصنوعی مبه اه با توجه اهداف:

موجود، هدف مطالعه حاضر بررسی برخی خواص زیستی از جمله خواص 
 Haliclona( کارال هالیکلونااکسیدانی اسفنج دریایی  ضدباکتریایی و آنتی

caerulea( .بود  
اتر و  لاتی هگزان، دی- انهای آلی  در مطالعه تجربی حاضر، عصاره ها: مواد و روش

اسفنج دریایی تهیه شدند. سپس فعالیت  ازبا روش بالیت و دایر  متانول
 ،)MIC(های انتشار دیسک، حداقل غلظت بازدارندگی  با روشضدباکتریایی 

ارزیابی اکسیدانی با استفاده از  و فعالیت آنتی )MBC(حداقل غلظت کشندگی 
سنجیده شد.  ها ارهعصاکسیدانی کل  قدرت احیاکنندگی و تعیین ظرفیت آنتی

طرفه و  های تحلیل واریانس یک وسیله آزمون ها به تجزیه و تحلیل داده
به کار  Excel 2013و  SPSS 19افزارهای  ای دانکن صورت گرفت. نرم چنددامنه

  رفتند.
های  باکترینسبت به ویژه  عصاره متانولی بیشترین اثر ضدباکتریایی به ها: یافته
لیتر و  بر میلی  گرم میلی۵/۲در غلظت  یلیسسوبت باسیلوسمثبت  گرم

لیتر را داشت. عصاره  میلی بر  گرم  میلی۵در غلظت اورئوس  استافیلوکوکوس
اکسیدانی را  لیتر بیشترین اثر آنتی گرم بر میلی میلی۵اتری در غلظت  اتیل دی

  نشان داد.
باکتری خاصیت ضد کارال هالیکلونا دریاییاسفنج عصاره متانولی  گیری: نتیجه

اتری این اسفنج خاصیت  اتیل دهد و عصاره دی بیشتری را نشان می
  اکسیدانی بیشتری دارد. آنتی

   غلظت فارس، حداقل  جیخل ،ییایاسفنج در ،یدانیاکس یآنت ،ییایضدباکتر ها: کلیدواژه
  یبازدارندگ
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  مقدمه
های ناشی از  یماریب، پزشکیالعاده در  با وجود پیشرفت فوق

ها هنوز هم یک تهدید عمده برای سالمت عمومی  ارچقها و  باکتری
زا و مقاومت  های بیماری دلیل تکامل مداوم میکروب هستند. به

میشه تقاضا برای توسعه ترکیبات هها،  بیوتیک آنها نسبت به آنتی
موثر ضدمیکروبی وجود داشته است. در چند دهه گذشته جدید و 

های جدید داروهای ضدمیکروبی از  تحقیقات برای کشف سرنخ
% ۷۰ها حدود  قیانوساخشکی به اقیانوس گرایش یافته است. 

اند و پتانسیل نامحدود زیستی و تنوع  سطح زمین را پوشانده
  .[1]شیمیایی دارند

مهرگان  ر ترکیبات طبیعی از بیدهد بیشت مطالعات متعدد نشان می
اند و ساختارهای پپتیدی، آلکالوئیدی،  دریایی استخراج شده

تاکنون تعدادی از ترکیبات فعال  .[2]ترپنوئیدی و استروئیدی دارند

میت س، ندسرطاض، رزیستی با درجه عمل مختلف مانند ضدتومو
یی بیوتیکی از منابع دریا ضدخزه و همچنین ترکیبات آنتی ،سلولی

های ثانویه فعال با  رخی از این متابولیتب استخراج شده است.
دقارچی و ضدویروسی قوی ضمنشا دریایی که خواص ضدباکتری، 

بیوتیک استفاده  عنوان آنتی طور فراوان و متداول به دارند، به
  .[3]دشون می

عنوان یک منبع  ای هستند که به مهرگان پرسلولی اولیه ها، بی اسفنج
اند و دانشمندان به امید  سال گذشته بررسی شده ۵۰طول  باارزش در

جداسازی ترکیبات فعال زیستی برای کمک به انسان مجذوب آنها 
ها منابعی از مواد جدید برای درمان تعدادی از  شدند. اسفنج

ها مانند سرطان، ایدز، عفونت و گستره وسیعی از  بیماری
ا فراهم کردند. با وجود های قارچی ر ها و بیماری ها، باکتری ویروس

ها، تنها تعداد کمی از این  کشف تعدادی از بیواکتیوها در اسفنج
سازی شدند. بنابراین کشف اکولوژی شیمیایی  ترکیبات تجاری

های ثانویه باارزش و امیدوارکننده است. برخی از این  متابولیت
های ثانویه مسیرهای مهمی را برای رشد داروهای قوی  متابولیت

  .[4]کنند ه میعرض
محصول طبیعی برای اهداف مختلف استفاده شده  ۱۵۰۰۰بیش از 

ها،  فیش های دریایی، ژله است. بیشتر این ترکیبات از اسفنج
تنان، خارپوستان،  ها، نرم ها، بریوزوئن های دریایی، مرجان شقایق

. بین موجودات [6 ,5]اند پوستان جداسازی شده تونیکاتا و سخت
میلیون سال ۸۰۰ها با قدمت حیات بیش از  دریایی، اسفنج

ترین گروه جانداران هستند که ترکیبات طبیعی  ترین و موفق قدیمی
، از جمله این خواص زیستی [7]آنها، خواص زیستی متعددی دارد

سرطان، تخریب بافت عصبی، اکسیدانی،   اثرات ضدمیکروبی، آنتی
های زیستی  تاین فعالیاست. های قارچی  دیابت نوع دو و عفونت

ها،  هایی از قبیل استروئید های جدید، متابولیت به وجود استرول
های چرب غیراشباع نسبت  ای و اسید ها، پپتیدهای دایره ترپنوئید
  .[8]شوند داده می
های آزاد،  کردن رادیکال توانند با خنثی های طبیعی می اکسیدان آنتی

اشکال سرطان  عروقی و برخی - های قلبی در پیشگیری از بیماری
های آزاد، یک یا چند الکترون  رادیکال .[9]اهمیت داشته باشند

، )-O2°(سوپراکسید  غیرجفت در اوربیتال خالی دارند و شامل آنیون
و  )°RO(، آلکوکسیل )°ROO(، پراکسیل )°HO(هیدروکسیل 

های  عنوان گونه اکسید هستند که اکسیژن مرکزی آنها، به نیتریک
. آنها مستقیمًا به [10]شود شناخته می )ROS(فعال اکسیژن 

و  DNA ،RNAها،  های بیولوژیک، مانند لیپیدها، پروتئین مولکول
ها نقش یک همزاد را در  . این گونه[11]کنند ها حمله می آنزیم
رود که مهار آنها، برای  و گمان می [10]کنند ها بازی می ارگانیزم

جلوگیری و درمان اکسیداتیو ارگانیزم، در  کاهش سطح استرس
های قلبی و  های مزمن و مخرب، مانند پیری، بیماری برخی بیماری

را مهار کنند،  ROSتوانند  هایی که می اکسیدان . بنابراین آنتی[13 ,12]عروقی، التهاب، سکته، دیابت شیرین، سرطان و غیره موثر باشد
تواند  می . این امر[14]رود که این اختالالت را بهبود بخشند انتظار می

. به هر حال توجه [15]به یک تحول عظیم در علم پزشکی منجر شود
های  اکسیدان به اهمیت سالمتی و آگاهی از مصرف مضر آنتی

و  )BHT( تولوئن هیدروکسی بوتیالتصنعتی مانند 
و غیره منجر به افزایش تقاضا  )BHA(آنیزول  هیدروکسی بوتیالت

  .[16 ,11]شده استهای طبیعی  اکسیدان برای مصرف آنتی
مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی خواص زیستی از جمله خواص 
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)Haliclona caerulea( .انجام شد  
  

  ها مواد و روش
  مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی است.

 کارال الیکلوناههای دریایی گونه  اسفنج گیری: برداری و عصاره نمونه
از منطقه بین جزر و مدی جزیره الرک خلیج  ۱۳۹۳در اردیبهشت 
آوری و با حفظ شرایط بیولوژیک همراه با آب دریا به  فارس جمع

منظور  شناسی دانشگاه هرمزگان منتقل شدند. به آزمایشگاه زیست
ها از آب دریا، نمک اضافی و رسوبات، آنها با  سازی نمونه پاک
ها و بسترهای  فیت ه شدند. سپس جداسازی اپیمقطر شست آب

ها کامًال  های اسفنجی انجام شد تا نمونه سنگی متصل به بافت
متری با  سانتی های یک ه  های اسفنجی به انداز تمیز شوند. بافت

ها روی جاندار بیشتر  اسکارپر برش زده شدند تا اثرگذاری حالل
  .[17]شود
دستگاه فریز درایر شدن در  های اسفنجی برای خشک بافت

)strike102 ؛ ایتالیا) در دمای°C۴۰-  قرار گرفتند. عصاره
اتر و  اتیل هگزان، دی- های اسفنجی با استفاده از سه حالل ان بافت

ها در دستگاه  ترتیب افزایش قطبیت جدا شدند. حالل متانول به
ها پس  ؛ ایتالیا) در شرایط خال تبخیر و عصارهstrike102روتاری (

نگهداری شدند. الزم به ذکر  -C۲۰°شدن در متانول، در دمای  لاز ح
) C۲۵°گیری در دمای آزمایشگاه ( است که تمام مراحل عصاره

  .[18 ,17]انجام شد
های باکتریایی مورد استفاده در  سویهارزیابی فعالیت ضدمیکروبی: 

 سوبتیلیس باسیلوسمثبت  های گرم مطالعه شامل باکتری
)Bacillus subtilis(  اورئوس استافیلوکوکوسو 
)Staphylococcus aureus( شیگالمنفی  های گرم و باکتری 

 موریوم تیفی سالمونال، )Shigella flexneri( فلکسنری
)Salmonella typhimurium( ،کلی اشریشیا )Escherichia 

coli(  آئروجینوزا سودوموناسو )Pseudomonas aeruginosa( 
شوند و از  زای انسانی محسوب می بیماریهای  بودند که از باکتری

  مرکز کلکسیون قارچ و باکتری ایران تهیه شدند.
های  از تمام سویه کشت باکتریایی و آزمون انتشار دیسک:

ساعت در ۲۴مدت  باکتریایی با روش خطی پلیت تهیه شد و به
ها کامًال رشد کنند.  قرار گرفتند تا باکتری C۳۷°انکوباتور با دمای 

ر شرایط کامًال استریل و در کنار شعله از پلیت کشت سپس د
لیتر محیط  میلی۴های حاوی  کلونی برداشته و در لوله باکتری، تک

ها در  کشت مایع الکتوز براث انتقال داده شد. برای رشد باکتری لوله
ساعت قرار گرفتند. غلظت نهایی ۴مدت  به C۳۷°انکوباتور با دمای 

واحد  ۵/۱×۱۰۸فارلند در حدود  مک یمهر نمونه براساس کدورت ن
  .[19]لیتر تنظیم شد کلونی باکتری در میلی

منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی (کشت چمنی  به
وسیله سوآپ استریل) روی محیط  های باکتریایی به سوسپانسیون
های آماده بالنک (محصول شرکت پادتن طب؛ ایران)  آگار، دیسک

متر از یکدیگر و از  میلی۲۵له حداقل میکرولیتر به فاص۲۰به ظرفیت 
دقت روی سطح آگار قرار  وسیله یک پنس استریل به لبه پلیت به

های استریل با  میکرولیتر از هر کدام از عصاره۲۰گرفتند. سپس 
دقت به  لیتر (وزنی/حجمی) برداشته و به گرم بر میلی میلی۱۰غلظت 
آرامی  عد بهمتر) تزریق شدند و ب میلی۶های بالنک (قطر  دیسک
 های هاله قطر شدند. ثابت آگار محیط در پنس فشار با ها دیسک
 شد. تعیین C۳۷° دمای در انکوباسیون ساعت۲۴ از بعد رشد عدم
  .[19]شد محاسبه تکرار بار سه با میانگین نتایج و گیری اندازه )Hi Antibiotic Zone Scale( کولیس کش خط کمک به ها هاله قطر

جای عصاره و از  ت که در کنترل باکتری، متانول بهالزم به ذکر اس
  عنوان کنترل مثبت استفاده شد. سیلین نیز به بیوتیک آمپی آنتی

منظور تعیین حداقل  به :)MIC(تعیین حداقل غلظت بازدارندگی 
هگزانی، - های ان ها توسط عصاره غلظت بازدارندگی رشد باکتری

های آزمایش به شکل  ز لولهاتری و متانولی اسفنج دریایی، ا اتیل دی
طوری که در هر لوله  تایی استفاده شد، به رقت سریال ده

ها  های مناسب از عصاره همراه غلظت لیتر محیط کشت به میلی یک
گرم بر  میلی۱/۰و  ۵/۰، ۷۵/۰، ۵/۱، ۵/۲، ۵، ۵/۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰(

شده از باکتری (غلظت برابر با  لیتر) وجود داشت. استوک تهیه میلی
 ۱۰۰فارلند) با استفاده از محیط کشت مایع، یک به  مک ستاندارد نیما

واحد کلونی باکتری باشد. سپس مقدار  ۵/۱×۱۰۶رقیق شد تا حاوی 
های کنترل) اضافه  ها (به استثنای لوله لیتر به تمام لوله میلی یک

ساعت در انکوباتور با دمای ۲۴مدت  ها به شد. در مرحله آخر، لوله °C۳۷ اده شدند. برای تعیین مقدار قرار دMICای که  ، اولین لوله
کدورتی نداشت و به بیان دیگر، رشد باکتری در آن مشاهده نشد، 

  .[19]منظور شد MICعنوان عدد  به
منظور تعیین حداقل  به :)MBC(تعیین حداقل غلظت کشندگی 

ها، بعد از گذشت  هایی که با اثردادن عصاره غلظت کشندگی از لوله
صورت شفاف باقی مانده بود و احتمال  ساعت به۲۴زمانی دوره 
رفت که باکتری در آنها رشد نکرده باشد، در کنار شعله در پلیت  می

ها  آگار کشت داده شد و سپس پلیت حاوی محیط مولر هینتون
قرار گرفتند. اگر کلونی  C۳۷°ساعت در انکوباتور با دمای ۲۴مدت  به

کلونی بیشتر  ۷شد، یا حداقل از  باکتری در سطح محیط ظاهر نمی
داد که عصاره اثر کشندگی داشته و باکتری را از بین  نبود، نشان می

عصاره بر سویه مورد نظر مشخص  MBCبرده است. بدین ترتیب 
  .[20]شد

این  اکسیدانی (ارزیابی قدرت احیاکنندگی): ارزیابی فعالیت آنتی
ظرفیتی) به  (سه IIIآزمایش بر مبنای احیاکردن کلریدآهن 

(دوظرفیتی) توسط عصاره دارای قدرت احیاکنندگی  IIکلریدآهن 
  بود. تبدیل رنگ زرد به آبی مبنای سنجش بود.

و  دوانظرفیتی طبق روش  ها برای احیای آهن سه توانایی عصاره
های  لیتر از غلظت میلی۵/۰همکاران تعیین شد. در این روش، 

لیتر) با  بر میلی مگر میلی۱۰، ۵/۷، ۵، ۵/۲مختلف عصاره (
لیتر  میلی۲۵/۱) و pH=۶/۶موالر؛ ۱/۰لیتر بافر فسفات ( میلی۲۵/۱
مدت  %؛ وزنی/حجمی) مخلوط شد و به۱سیانیدپتاسیم ( فری
قرار  C۵۰°جنوبی) با دمای  ؛ کرهWiseBathدقیقه در حمام آب (۲۰

لیتر از مخلوط برداشته و به آن  میلی۵/۲گرفت. سپس 
%، وزنی/حجمی) و ۱۰اسید ( لرواستیکک لیتر تری میلی۲۵/۱
لیتر کلرور فریک  میلی۲۵/۰مقطر و در نهایت  لیتر آب میلی۲۵/۱

ها در طول  %، وزنی/حجمی) اضافه شد. بالفاصله جذب نمونه۱/۰(
؛ Shimadzuنانومتر به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر (۷۰۰موج 

رت معنی افزایش قد ها به ژاپن) خوانده شد. افزایش جذب نمونه
عنوان بالنک و  مقطر به ها است. آب احیاکنندگی نمونه

  .[11]عنوان استاندارد استفاده شد اسید نیز به آسکوربیک
اکسیدانی  آنتیظرفیت  :)TAC(اکسیدانی کل  ارزیابی فعالیت آنتی

و همکاران تعیین شد. برای  ویجایاباسکار ها طبق روش کل عصاره
 لیتر میلی۴۵/۷عنوان معرف)  (به TAC تهیه محلول
گرم ۲۳/۱سدیم و  گرم سولفات۹۹/۰موالر، ۶/۰اسید  سولفوریک
 لیتر میلی۲۵۰مقطر به حجم  مولیبدات مخلوط و با آب آمونیوم

، ۵/۲های مختلف عصاره ( لیتر از غلظت میلی۱/۰مقدار  .رسانده شد
 TAC لیتر از محلول میلی یکلیتر) با  بر میلیگرم  میلی۱۰، ۵/۷، ۵

) C۲۵°دقیقه در دمای آزمایشگاه (۱۵س از ورتکس، پو  مخلوط شد
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نانومتر خوانده شد. ۶۹۵موج  ها در طول جذب نمونه گرفتند.قرار 
اکسیدانی  ظرفیت آنتیمعنی افزایش  ها به افزایش جذب نمونه

اسید نیز  عنوان بالنک و آسکوربیک مقطر به . آباستها  نمونه
  .[21]شدعنوان استاندارد استفاده  به

های آماری تحلیل واریانس  وسیله آزمون ها به و تحلیل داده تجزیه
% صورت ۵ای دانکن در سطح احتمال  طرفه و آزمون چنددامنه یک

  به کار رفتند.Excel 2013و  SPSS 19افزارهای آماری  گرفت. بدین منظور نرم
  

  ها یافته
عصاره متانولی اسفنج دریایی بیشترین اثر ضدباکتریایی را روی 

ها  نسبت به سایر عصاره سوبتیلیس باسیلوسمثبت  گرم باکتری
هگزانی اسفنج مورد -اتری و ان اتیل های دی نشان داد. عصاره

). ۱آزمایش خاصیت ضدباکتریایی متوسطی نشان دادند (جدول 
اتری بیشترین خاصیت ضدباکتریایی  اتیل های متانولی و دی عصاره

منفی  و گرم اورئوس استافیلوکوکوسمثبت  های گرم را بر باکتری
اتری اثر ضدباکتریایی  اتیل . عصاره دیداشتند فلکسنری شیگال

های مورد مطالعه بر باکتری  بیشتری نسبت به سایر عصاره
  نشان داد. موریوم تیفی سالمونالمنفی  گرم

و  اشریشیا کلیهای  عصاره متانولی اسفنج دریایی بر باکتری
ایی بیشتری نسبت به سایر اثر ضدباکتری آئروجینوزا سودوموناس

  ها داشت. عصاره
های اسفنج دریایی منطقه جزر و مدی در مقایسه با  تمامی عصاره

های مورد  سیلین اثر بازدارندگی رشد ضعیفی بر باکتری آموکسی
ها مربوط به  مطالعه داشتند. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره

 باسیلوسبت مث های متانولی اسفنج دریایی بر باکتری گرم عصاره
لیتر مشاهده شد  گرم بر میلی میلی٥/٢به مقدار بود و سوبتیلیس 

  ).۱(جدول 
  

های  های آلی اسفنجی روی میکروارگانیزم فعالیت ضدباکتریایی عصاره )۱جدول 
  مورد مطالعه

  IZaMICb IZMIC  IZMIC  IZ MIC *سیلین آمپی  هگزان- ان  اتر اتیل دی  متانولی  میکروارگانیزم
  ٥/١  ١٩  ١٠ ٧/٨  ٥/٧  ١٤  ٥/٢  ١٩ وس سوبتیلیسباسیل

استافیلوکوکوس 
  ٧٥/٠  ٢٢  ١٥  ٩  ٥/٧  ١٣  ٥  ١٣  اورئوس

  ٥/١  ١٩  ١٥ ٣/٧  ١٠  ١٠  ٥/٧  ١٠  شیگال فلکسنری
  ٥/٠  ١٩  ١٠  ١٠  ١٠  ١١  ٥/٧  ٩ موریوم سالمونال تیفی

  ٥/٢  ١١  + ٥/٧  ١٥ ٦/٧  ١٠  ١٠  اشریشیا کلی
سودوموناس 
  +  ١٠  +  ٩  +  ٨  +  ١٠  آئروجینوزا

قطر هاله  aازای هر دیسک مورد آزمون قرار گرفت؛  گرم به میلی۵سیلین با غلظت  بیوتیک آمپی آنتی* 
)، فعالیت ۷-۱۴)، فعالیت متوسط (- متر) بود، عدم فعالیت ( میلی۶عدم رشد شامل قطر دیسک (

ی که کدورت در های لیتر بود، + نمونه گرم بر میلی حداقل غلظت بازدارندگی براساس میلی b<)، ۱۴باال (
  آنها مشاهده شد.

  
اسفنج دریایی بر باکتری اتری  اتیل در صورتی که عصاره دی

بر  اسفنج دریایی هگزانی- و عصاره ان کلی اشریشیامنفی  گرم
 شیگالمنفی  و گرم اورئوس استافیلوکوکوسمثبت  های گرم باکتری
تری داشتند و حداقل غلظت  اثر ضدباکتریایی ضعیف فلکسنری

لیتر مشاهده شد.  گرم بر میلی میلی١٥رندگی در غلظت بازدا
منفی  های گرم اسفنج دریایی بر باکتریهمچنین، عصاره متانولی 

لیتر اثر بازدارندگی رشد  گرم بر میلی میلی١٠در غلظت  کلی اشریشیا
  هگزانی آن فاقد اثر بازدارندگی رشد بود.- داشت و در عصاره ان

لیتر هیچ یک از  گرم بر میلی میلی٥/١تا  ١/٠در بازه غلظتی 

های مورد  های مورد بررسی اثر بازدارندگی رشد بر باکتری عصاره
  مطالعه نداشتند.

ها، بر رشد باکتری  هیچ یک از عصارهحداقل غلظت بازدارندگی در 
در دامنه غلظتی مورد مطالعه  آئروجینوزا سودوموناسمنفی  گرم

  ).۱مشاهده نشد (جدول 
ی باکتری عصاره متانولی اسفنج دریایی برای حداقل غلظت کشندگ

. در بودلیتر  گرم بر میلی میلی۵/۷ بتیلیسوس باسیلوسباکتری 
هر دو عصاره متانولی و  اورئوس استافیلوکوکوس مورد باکتری

لیتر اثر کشندگی را  گرم بر میلی میلی۱۵اتری در غلظت  اتیل دی
نها عصاره متانولی ت موریوم تیفی سالمونال نشان دادند. در باکتری

لیتر اثر کشندگی از  گرم بر میلی میلی١٥اسفنج دریایی در غلظت 
یک  هگزانی اسفنج دریایی در مورد هیچ-خود نشان داد. عصاره ان

ها با  ها اثر کشندگی نشان نداد. در مقایسه عصاره از باکتری
ها اثر کشندگی  عنوان کنترل مثبت، عصاره سیلین به آموکسی
  .)۲اشتند (جدول دتری  ضعیف

  
  های اسفنجی حداقل غلظت کشندگی باکتریایی عصاره )۲جدول 

گرم بر  (میلی غلظت عصاره اسفنجی  میکروارگانیزم کلونی
  لیتر) میلی

  (متانولی) ٥/٧  باسیلوس سوبتیلیس ٠
  (متانولی) ١٥  استافیلوکوکوس اورئوس ٠
  (متانولی) ١٥  موریوم سالمونال تیفی <٧
  اتر) اتیل (دی ٢٠  یلیسباسیلوس سوبت ٠
  اتر) اتیل (دی ١٥  استافیلوکوکوس اورئوس ٠
  سیلین) (آموکسی ٥/٢  باسیلوس سوبتیلیس ٠
  سیلین) (آموکسی ٥  استافیلوکوکوس اورئوس ٠
  سیلین) (آموکسی ٧٥/٠  موریوم سالمونال تیفی <٧
  سیلین) (آموکسی ٥  اشریشیا کلی <٧

  
عنوان  اسید به برابر آسکوربیکبیشترین میزان قدرت احیاکنندگی در 

لیتر)  گرم بر میلی میلی۵اتری (غلظت  اتیل استاندارد در عصاره دی
). میزان قابل توجهی قدرت احیاکنندگی در ۱مشاهده شد (نمودار 

اسید و غلظت  لیتر آسکوربیک گرم بر میلی میلی۷۵/۰و  ۱غلظت 
شاهده شد لیتر عصاره متانولی اسفنج دریایی م گرم بر میلی میلی۵

داری بین این  های آماری نیز تفاوت معنی که براساس شاخص
ها وجود نداشت. این در حالی است که کمترین میزان قدرت  غلظت

گرم بر  میلی۲۵/۱هگزانی (غلظت -احیاکنندگی در عصاره ان
  لیتر) مشاهده شد. میلی

لیتر نیز میزان قابل  گرم بر میلی میلی۲۵/۰اسید در غلظت  آسکوربیک
توجهی قدرت احیاکنندگی داشت که در مقایسه با قدرت 

هگزانی اسفنج دریایی در غلظت - احیاکنندگی در عصاره ان
  داری مشاهده نشد. لیتر تفاوت معنی گرم بر میلی میلی۲۵/۱
های مختلف آلی اسفنج  داری بین عصاره طور کلی اختالف معنی به

های مختلف  اسید در غلظت دریایی منطقه جزر و مدی و آسکوربیک
  ).۱؛ نمودار p≥٠٥/٠مشاهده شد (

 لیتر میلی بر گرم میلی١٠ غلظت در دریایی اسفنج اتری اتیل دی عصاره
  ).٢ (نمودار داشت را اکسیدانی آنتی ظرفیت میزان باالترین
نطقه جزر و مدی در غلظت هگزانی اسفنج دریایی م- عصاره ان

گرم بر  میلی ٥اسید در غلظت  لیتر و آسکوربیک گرم بر میلی میلی١٠
  داشتند. اکسیدانی آنتیلیتر نیز میزان قابل توجهی ظرفیت  میلی

داری وجود نداشت، همچنین  برده اختالف معنی های نام بین عصاره
ر گرم ب میلی٥/٢هگزانی منطقه جزر و مدی در غلظت -عصاره ان
  را نشان داد. اکسیدانی آنتیترین میزان ظرفیت  لیتر پایین میلی

های مختلف اسفنج دریایی  های آلی غلظت در تمام عصاره
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  ).۲نمودار ؛ p≥٠٥/٠مشاهده شد (داری  تاثیر معنی کارال هالیکلونا
  

  
های آلی اسفنج دریایی با  مقایسه قدرت احیاکنندگی عصاره )١نمودار 

 لیتر) گرم بر میلی های مختلف (میلی عنوان استاندارد در غلظت اسید به آسکوربیک
حروف ( های آلی بودند غلظت عصاره ٥اسید یک به  های آسکوربیک غلظت

  است) p≥٠٥/٠داری در سطح احتمال  غیرمشابه بیانگر اختالف معنی
  

  
های آلی اسفنج دریایی با  کل عصاره اکسیدانی آنتیمقایسه ظرفیت  )۲نمودار 
 لیتر) گرم بر میلی های مختلف (میلی عنوان استاندارد در غلظت اسید به وربیکآسک
حروف بودند (های آلی  غلظت عصاره ١٠اسید یک به  های آسکوربیک غلظت

  )است p≥٠٥/٠داری در سطح احتمال  غیرمشابه بیانگر اختالف معنی
  

  بحث
اکسیدانی و  هدف مطالعه حاضر بررسی برخی خواص زیستی (آنتی

  بود. کارال هالیکلونا دریاییباکتریایی) اسفنج ضد
مهرگان  دهند اغلب ترکیبات طبیعی از بی مطالعات متعدد نشان می
اند و ساختارهای پپتیدی، آلکالوئیدی،  دریایی استخراج شده

های دریایی  . همچنین اسفنج[2]ترپنوئیدی و استروئیدی دارند
یدها و اسیدهای چرب منبع مهمی از استروئیدها، آلکالوئیدها، پپت

نشده هستند که چندین فعالیت متنوع زیستی برای آنها بیان  اشباع
  .[8]شده است

در بررسی و سنجش اثر ضدباکتریایی در اکثر آزمایشات دو روش 
که  [22]شود سازی محیط کشت استفاده می انتشار از دیسک و رقیق

 این ایجعنوان دو روش مناسب در این راستا کاربرد دارند. نت به
 دریایی اسفنج از شده استخراج متانولی عصاره که داد نشان مطالعه
 مثبت گرم های ارگانیزم برابر در موثری طور به کارال هالیکلونا
 باسیلوسهایی مانند باکتری  ارگانیزم .داشت ضدباکتریایی خاصیت

های قطبی  وسیله عصاره به اورئوس استافیلوکوکوسو  سوبتیلیس
  مهار شدند.

های  ر پژوهش دیگری در رابطه با خواص ضدباکتریایی عصارهد
های سواحل موروکان واقع در اقیانوس  خشک متانولی اسفنج

 باسیلوساطلس با استفاده از روش دیسک روی باکتری 
های  های خشک متانولی اسفنج مشخص شد که عصاره سوبتیلیس
، )Haliclona mediterranea( مدیترینیا هالیکلونا
 تارنتین سناچیرال، )Haplosclerida sp9(کلریدا  هاپلوس

)Cinachyrella tarentine( ،اوروس ایرسینیا )Ircinia oros( ،
 Axinella(، آکسینال پولیپوئیدز )Cliona celata( کلیونا سالتا

polypoides( ،Haplosclerida sp4 ،Haplosclerida sp3 ،
 کلیوناو ) Haplosclerida adocia( آدوسیداکلریدا  هاپلوس
روی باکتری مورد آزمایش اثری  )Cliona viridis( ویریدیس
  .[23]ندارند

استاتی  در یک پژوهش در رابطه با اثر ضدباکتریایی عصاره اتیل
های سواحل تونس با استفاده از روش دیسک مشخص شد  اسفنج

پونجیا  ، هیپوس).Spongia spp(های اسپونجیا  که اسفنج
 ایرسینیاو  )Hippospongia communis(کومیونیس 
اثر ضدباکتریایی روی  )Ircinia sarcotragus( سارکوتراگوس

 اورویدز آجالسهای  منفی ندارند، اما اسفنج های گرم باکتری
)Agelas oroides( ایرسینیا اسپینوسوال ،)I. spinosula( ،

 پتروزیناو  )Axinella damicornis(دامیکورنیس  آکسینال
هاله عدم رشد ایجاد  )Petrosia ficiformis( فورمیس فیکی
  .[24]کردند

شده از اسفنج دریایی  در مطالعه حاضر عصاره متانولی استخراج
لیتر اثر  گرم بر میلی میلی۱۰در غلظت  کارال هالیکلونا

داشت، اما اثر  کلی اشریشیاباکتریواستاتیک روی باکتری 
ن نتایج باکتریوسایدی روی باکتری مذکور نشان نداد. همچنی
های مورد  آزمایشات این مطالعه نشان داد هیچ کدام از عصاره

اثر ضدباکتریایی  آئروجینوزا سودوموناسآزمایش روی باکتری 
  نداشتند.

ها در برابر  گزارشاتی نیز مبنی بر فعالیت ضدباکتریایی اسفنج
و  دارا. در پژوهش [25]منفی بیان شده است های گرم باکتری

از عصاره متانولی اسفنج جنس  کلی اشریشیاری همکاران روی باکت
مشخص شد که عصاره متانولی روی این باکتری اثر  هالیکلونا

های  . بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره[26]ضدباکتریایی نداشت
از  )Iophon laevistylus( الویستیلوس آیوفونمختلف اسفنج 

روی  MICفارس که با استفاده از روش  جزیره فارور واقع در خلیج
انجام شده بود، نشان داد که هیچ  آئروجینوزا سودوموناسباکتری 

های مورد آزمایش خواص باکتریواستاتیک و  کدام از عصاره
. نتایج حاصل از مطالعه حاضر با نتایج [17]باکتریوسایدی ندارند

  مطالعات پیشین مطابقت دارد.
اره اسفنجی شده در رابطه با اثر ضدباکتریایی عص های انجام پژوهش

منفی مورد نظر در مطالعه حاضر نشان  های گرم نسبت به باکتری
های مورد آزمایش بسیار  ها نسبت به عصاره دهد این باکتری می

ها تاثیر  طوری که در موارد اندکی این عصاره قوی عمل کرده به
  ها دارند. ضدباکتریایی نسبت به این باکتری

شده از  متانولی استخراج نتایج مطالعه حاضر نشان داد عصاره
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 باسیلوسمثبت  های گرم روی باکتری کارال هالیکلونااسفنج دریایی 
اثر باکتریواستاتیک و  اورئوس استافیلوکوکوسو  سوبتیلیس

اتری روی این آنها اثر باکتریوسایدی  اتیل های متانولی و دی عصاره
  داشتند.

با استفاده  اورئوس استافیلوکوکوسدر مطالعه دیگری روی باکتری 
کلرومتانولی اسفنج  هگزانی و دی-های ان از روش براث از عصاره

های آکسینیسا  دریایی آنادام تایلند، مشخص شد که اسفنج
)Axinyssa spp.( هالیچوندریا ،)Halichondria spp(  و

روی باکتری مورد آزمایش اثری  )Chondrosia spp(کوندروسیا 
ها دارای  کلرومتانولی اسفنج و دیهگزانی -نداشتند، اما عصاره ان
  .[27]اثر باکتریواستاتیک بودند
ها در درمان  اکسیدان های اخیر آنتی طبق مطالعات در سال

  شوند. عفونی استفاده می و مزمن های گوناگون بیماری
مطالعات اپیدمیولوژی و آزمایشگاهی نیز بر تخریب سلولی 

تولید و مهار  اکسیداتیو ناشی از یک ناهماهنگی بین سیستم
های  عنوان اولین علت بیماری التهاب، ناراحتی رادیکال آزاد، به

. ترکیبات [28]کنند عروقی، سرطان، پیری و غیره داللت می - قلبی
اکسیدان عمل  عنوان آنتی تواند به ها می شیمیایی موجود در اسفنج

  های اکسیداتیو پیشگیری کند. نماید و از اختالالت ناشی از آسیب
هایی که ترکیبات ضداکسیدان از طریق آن اثر خود  ی از مکانیزمیک

کنند، خاصیت احیاکنندگی است. این ترکیبات با  را اعمال می
شوند.  های آزاد، مانع ایجاد اثرات مخرب آنها می احیاکردن رادیکال

در مطالعه حاضر، از توانایی احیاکنندگی این ترکیبات برای تبدیل 
ن دوظرفیتی استفاده شد. تبدیل آهن ظرفیتی به آه آهن سه

ظرفیتی به آهن دوظرفیتی توسط ترکیبات احیاکننده، باعث  سه
شود که این تغییر رنگ مبنای آزمایشات  آبی می - ایجاد رنگ سبز

سنجی است. هر چه شدت رنگ بیشتر باشد، فعالیت  رنگ
احیاکنندگی ترکیب بیشتر است. نتایج مطالعات متعددی نشان داد 

توانند  عنوان عاملی احیاکننده، می های مورد آزمایش به ارهکه عص
ظرفیتی را به آهن دوظرفیتی تبدیل کنند. همچنین، آنها  آهن سه

بیان کردند که میزان قدرت احیاکنندگی با افزایش غلظت، رابطه 
مستقیم دارد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نیز با مطالعات پیشین 

  مطابقت داشت.
ج مطالعه حاضر با افزایش غلظت، میزان قدرت براساس نتای

توان قدرت  یابد. بنابراین، می احیاکنندگی نیز افزایش می
کننده با خاصیت  احیاکنندگی را به ترکیبات زیستی شرکت

  .[29]نسبت دادضداکسیدانی 
مطالعات متعددی مبنی بر وجود ترکیبات فعال زیستی قوی در 

ن پتانسیل دارویی انجام شده های دریایی به سبب دارابود اسفنج
های قطبی  است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که عصاره

های  نسبت به عصاره کارال هالیکلوناقطبی اسفنج دریایی  و نیمه
توان  تری دارند، می اکسیدانی قوی باکتری و آنتی غیرقطبی اثر ضد

فنج در اکسیدانی این اس باکتری و آنتی نتیجه گرفت ترکیبات ضد
قطبی قابلیت انحالل بیشتری دارند  های قطبی و نیمه عصاره
طوری که عصاره متانولی خاصیت ضدباکتری بیشتر و عصاره  به
اکسیدانی بیشتری از خود نشان دادند.  اتری خاصیت آنتی اتیل دی

شود ضمن تخلیص  شده پیشنهاد می با توجه به نتایج حاصل
تصاصی هر یک از آنها، برای ترکیبات، شناسایی و تعیین نقش اخ

توان  می ساخت ترکیبات دارویی و پزشکی انجام شود. در نتیجه
عنوان یک منبع بالقوه از  بهرا  کارال هالیکلونااسفنج دریایی 

ترکیبات فعال زیستی طبیعی با فعالیت ضدباکتریایی و 
  اکسیدانی معرفی کرد. آنتی

بودن همیشگی ن در دسترسحاضر های پژوهش  از جمله محدودیت
درفصول خاص  الکار هالیکلوناهای جزومدی اسفج دریایی  نمونه
 باد شو پیشنهاد می. علت شرایط جوی حاکم در جنوب کشور بود به

 روزافزون نیاز و ها بیوتیک آنتی برابر در دارویی مقاومت به توجه
 شناسایی شیمیایی و آنالیز هایی پیرامون پژوهش داروها، به بشر

، ضدباکتریایی های خصوص فعالیت درر ثوم ترکیبات یا ترکیب
 برای آنها از یک هر اختصاصی نقش اکسیدانی و تعیین آنتی
  انجام شود. پزشکی و دارویی ترکیبات ساخت

  
  گیری نتیجه

خاصیت ضدباکتری  کارال هالیکلونا دریاییاسفنج عصاره متانولی 
فنج خاصیت اتری این اس اتیل دهد و عصاره دی بیشتری را نشان می

  اکسیدانی بیشتری دارد. آنتی
  

از مسئوالن محترم دانشگاه هرمزگان که ضمن  تشکر و قدردانی:
 پژوهشمحیط و امکانات پژوهشی مناسب را برای ، حمایت مالی

حاضر فراهم کردند و نیز از تمامی همکارانی که در انجام عملیات 
تقدیر گزاری و  د، سپاسنمیدانی و آزمایشگاهی مشارکت داشت

  شود. می
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشد. :اخالقی  تاییدیه

گونه تعارض منافعی  دارند هیچ نویسندگان اعالم می :تعارض منافع
 میان آنها وجود ندارد.

(نویسنده اول)، نگارنده پور  مریم کریم سهم نویسندگان:
احسان کامرانی %)؛ ٢٥مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (

(نویسنده زادی  مرتضی یوسف%)؛ ٢٥شناس ( نده دوم)، روش(نویس
؛ ملیکا ناظمی (نویسنده چهارم)، %)٢٥سوم)، تحلیلگر آماری (

  %)٢٥پژوهشگر کمکی (
دانشگاه هرمزگان تحت حمایت مالی حاضر پژوهش  منابع مالی:

  .است بوده
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