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Antibacterial, Antifungal, and Cytotoxic Effect of 
Stichodactyla haddoni from Persian Gulf

[1] Marine biodiversity as a source of chemical ... [2] Inappropriate use of antibiotics in 
hospitals: The complex ... [3] Biological screening methods in the search for ... [4] The Sea, 
the future ... [5] Anticancer and cytotoxic compounds from ... [6] Assessment of biomedical 
and pharmacological activities ... [7] Sea anemone peptide with uncommon β-hairpin 
structure inhibits acid-sensing ... [8] TIdentification and taxonomy of soft-bodied 
hexacorals ... [9] Antibacterial, antifungal and cytotoxic effects of a sea ... [10] Antibacterial 
activity in Strongylocentrotus ... [11] Bioactivity of venom extracted from the sea anemone 
Anthopleura ... [12] Patagonicoside A: A novel antifungal disulfated triterpene glycoside ... 
[13] Antifungal activity of aqueous and methanolic extracts ... [14] Antifouling activity by 
sea anemone ... [15] Antifungal and antibacterial activities ... [16] Toxicity of essential oil 
of Satureja khuzistanica ... [17] Triterpene glycosides with antifungal activity isolated 
from the sea cucumber ... [18] Performance standards for antimicrobial susceptibility 
testing: Twenty-first informational ... [19] Antibacterial effect of the Persian Gulf sea 
cucumber Holoturia. SP extracts on three strain of Escherichia ... [20] Effects of Silybum 
marianum (L.) gaertn seeds ... [21] Pictorial laboratory ... [22] Antimicrobial activity of 
Potentilla ... [23] Comparative study of the antifungal activity of triterpene glycosides ... 
[24] In vitro anti-epimastigote activity of some Iranian ... [25] Brine shrimp cytotoxicity of 
some medicinal plants belongs to lamiaceae, asteracea, rosaceae and ... [26] Cytotoxicity 
of Dorema auchri, Achillea millefolium and ... [27] Antimicrobial and hypoglycemic effects 
... [28] Variation of nitrogenase ... [29] Antiseptics and disinfectants: Activity ... [30] 
Antimicrobial properties of sea anemone Anthopleura ... [31] Antimicrobial activity of 
tissue and associated bacteria from ... [32] Anti microbial activity of the cnidarian blue 
button Porpita ... [33] Isolation and biological properties of neurotoxin from sea anemone 
... [34] Screening for antibacterial, antifungal and cytotoxic agents in three hard coral 
species from ... 

Aims No study has been conducted on the antibacterial activity of sea anemone in the Persian 
Gulf region; thus, the aim of the present study was to investigate the antibacterial, antifungal, 
and cytotoxic effect of Stichodactyla haddoni from Persian Gulf.
Materials & Methods In this experimental study, sea anemone samples were collected 
from the coast of Persian Gulf (Hormoz Island) and their extraction was performed with 
organic solvents such as methanol, dichloromethane, and acetone. The effect of the extract 
obtained on human pathogenic bacteria such as Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
and Staphylococcus aureus, and fungus strains such as Candida albicans, Aspergillus niger was 
tested, using agar disk diffusion method. The cytotoxicity of this anemic was evaluated, using 
brine shrimp test (BST) method on Artemia salina. The data were analyzed by SPSS 19, using 
Probit regression test.
Findings The extracts studied in this study showed little anti-bacterial effect. In antifungal 
assay, inhibition zone was showing maximum of 17mm at 16µg concentration against 
Aspergillus niger of acetone extract of S.haddoni. The methanolic extracts of S.haddoni tissue 
had a higher cytotoxicity with less LC50 (609 330/μg/ml) than acetone and diclormethanic 
extracts.
Conclusion Methanolic, acetone, and diclormethanic extracts, from S.haddoni have an antifungal 
effect on their antibacterial properties. It also has significant cytotoxic effects, which is higher in 
methanolic extract than acetone and diclormethanic extracts.
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  چکيده
 خلیج منطقه در دریایی های شقایق روی باکتریال آنتی مطالعه گونه هیچ: اهداف
 اثرات یبررسهدف این پژوهش،  ، بنابرایناست نشده انجام ایران در فارس

 یموکت ییایدر قیشقا گونه یها عصاره کیتوتوکسیسا و یضدقارچ ،ییایضدباکتر
  بود. فارس جیخل

 سواحلاز  ییایدر قیشقا یها نمونهدر این پژوهش تجربی،  ها: مواد و روش
 یآل یها حالل با گیری آنها عصاره و یآور جمع ،)هرمز رهیجز( فارس جیخل

 یها یباکتر بر ها عصاره اثر .رفتیپذ صورت استون و کلرومتان ید متانول،
و  نوزایآئروژ سودوموناس، اشریشیا کلی شامل یانسان یزا یماریب

و  کانسیآلب دایکاند یقارچ هیسو دوهمچنین  و اورئوس لوکوکوسیاستاف
 تیخاص .مورد بررسی قرار گرفتدیفیوژن  سکید روش با جراین لوسیآسپرژ
 .ارزیابی شد نایسال آرتمیا بر BST روش از استفاده با قیشقا نیا کیتوتوکسیس
از طریق آزمون رگرسیون پروبیت مورد تحلیل قرار  SPSS 19 افزار ها با نرم داده
  .گرفت
 .دادند نشان خود از کمی ییایضدباکتر اثر مطالعه مورد یها عصاره ها: یافته
 هاله با جراین لوسیآسپرژ یقارچ هیسو برابر دررا  یضدقارچ اثر یاستون عصاره
 قیشقا بافت یمتانول عصاره .داد نشان کروگرمیم۱۶ وزن در متر یلیم۱۷ رشد عدم
 بر کروگرمیم۳۳۰/۶۰۹( کمتر LC50 با یشتریب کیتوتوکسیس تیخاص یدارا
  . بود  کلرومتان ید و استون یها عصاره به نسبت )تریل یلیم

 قیشقا از یاستخراج یکلرومتان ید و یاستون ،یمتانول یها عصاره گیری: نتیجه
 آنها باکتریال آنتیقارچی زیادی نسبت به خاصیت ضد تیخاص ،یموکت ییایدر

 در کهدارد  یا مالحظه قابل کیتوتوکسیس اثرات قیشقا نیا دارند. همچنین
  .است شتریب کلرومتان ید و استون یها عصاره به نسبت یمتانول عصاره
 ،یضدقارچ تیفعال ،یضدباکتر تیفعال ،یموکت ییایدر قیشقا ها: کلیدواژه

  سکیانتشار د ک،یتوتوکسیس
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  مقدمه
 از یناشهای  یماریب ،یپزشک در العاده فوق شرفتیپ وجود با

 یبرا عمده دیتهد کی هم هنوز ها روسیو و ها قارچ ها، یباکتر
 از دیبا آنها مهارو  بردن نیازب منظور به .[1]هستند یعموم سالمت
 عمل وارد یمتفاوت یها مکانیزم با کدام هر که ها کیوتیب یآنت
های  کروبیم مداوم تکامل دنبال به .[2]نمود استفاد ،شوند یم
 تقاضا شهیهم ها، کیوتیب یآنت به نسبت هاآن مقاومت و زا یماریب
 داشته وجود یکروبیمضد موثر و دیجد باتیترک توسعه یبرا

  .[1]است
 هیته منبع نیتر مهم عنوان به باستان دوران از یعیطب باتیترک

 مورد یداروها از یمین اکنون و است بوده توجه مورد داروها
 شیگرا ریاخهای  سال در .دارند یعیطب امنش انسان استفاده

 یعیطب منابع از کیولوژیب فعال باتیترک یجداساز به یدیجد
 بیترک ۱۵۰۰۰ به کینزد تاکنون و [3 ,1]شود یم مشاهده دریایی
 .است شده ییشناسا و استخراج ییایدر جانداران از یعیطب

 کشف سرچشمه تواند یم ایدر که هستند باور نیا بر محققان
 دیناام ینیزم منابع از کهباشد  یمارانیب یبرا کنندهدواریام یداروها
 %۶۰ که آنجا از همچنین .[4]اند دهیکش دست درمان از و ندشد

 از دور ،دارند یعیطب امنش سرطان درمان در استفاده مورد یداروها
 افتی یبرا فراهم یا گستره همچون ایدر به که بود نخواهد ذهن
  .[5]شود نگاه تومورضد باتیترک

 تنوع دارای و بوده متنوع و قدیمی جانوران شامل نیداریا  شاخه
 شبیه دریایی های شقایق .[6]است زیستی فعال مواد از فراوانی
از  زیستی فعال های پپتید پلی و ها پروتئین از خیلی نیداریا دیگر
 را دارنده ز با پروتئینازهای و فسفولیپازها سیتولیزین، یا (pore forming) ایجادکننده منافذ های توکسین و ها نوروتوکسین قبیل
 ابزارهای دریایی های شقایقهای  نوروتوکسین .شوند می شامل
 داروشناسی و اعصاب فیزیولوژیهای  پژوهش در مهمی بسیار
 فارس خلیج دریاییهای  محیط که این وجود با ایران در .[7]هستند

 گذاشته اختیار دررا  موجودات این از عظیمی منبع عمان دریای و
 گونه هیچ هاآن دیفوا از آگاهی عدم دلیل به سفانهامت است،
 .[4]شود نمی باارزش جانوران این از ای استفاده

 های شقایق روی باکتریال آنتی کار گونه هیچ که این به توجه با
بنابراین  است، نشده انجام ایران در فارس خلیج منطقه در دریایی

 و یضدقارچ ،ییایضدباکتر اثرات یبررسهدف پژوهش حاضر، 
با نام علمی  یموکت ییایدر قیشقا گونه یها عصاره کیتوتوکسیسا
 فارس جیخل (Stichodactyla haddoni) یهادون الیکوداکتیاست
  بود.

  
 ها روش و مواد

 با موکتی دریایی شقایق های نمونهدر پژوهش تجربی حاضر، 
 در )هرمز جزیره( هرمزگان سواحل در غواصی عملیات از استفاده
 های نمونه .شدند آوری جمعبهمن ماه  در متری۵-۸ عمق
 آزمایشگاه به یخ های جعبه در زنده صورت به شده آوری جمع

 گونه شناسایی و شدند منتقل هرمزگان) زیست محیط آزمایشگاه(
 انجام مربوطه کارشناس توسط شناسایی کلید وسیله به نظر مورد
  .[9 ,8]گرفت
 داده شوو شست مقطر آب با شده آوری جمع های نمونه :گیری عصاره
 فریزر در سپس .شود جدا آن اضافی نمک و دریا آب تا شدند
 ساعت۲۴ مدت به شدن خشک برای ها نمونه .[10 ,9]شدند داریهنگ
 با گیری عصاره پودر شدند.سپس  و [11]ه داد قرار درایر فریز در

 بیترت به و استون و کلرومتان دی متانول، های حالل از استفاده
 آخر در و گرفت انجام پرکوالسیون روش به تیقطب شیافزا

  .[14-12]شدند تغلیظ روتاری دستگاه از استفاده با ها عصاره
  قارچیضد و باکتریاییضد اثر بررسی
 به ها یباکتر تیحساس نییتع یبرا یمختلف یها روش
 اما .دارد وجود )سکید (انتشار دیسک دیفیوژن و (MIC) بازدارنده غلظت حداقل نییعت مانند مختلف یها کیوتیب یآنت

که در پژوهش  است دیسک دیفیوژن همان روش نیتر متداول
  حاضر از آن استفاده شد.

 از بیشتر اطمینان منظور به :عصاره با بلنکهای  دیسک تلقیح
 ،۵/۰ غلظت پنج( عصاره هر از مختلفهای  غلظت تهیه ،کار نتیجه
 بر میکروگرم و باکتری برای لیتر میلی بر گرم میلی۱۶و  ۱۲ ،۸ ،۴

 (DMSO) سولفوکسید متیل دی حالل دو با )ها قارچ برای لیتر میلی
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 )کلرومتان دی و استون (متانول، فراکشن هر به مربوط حالل و
 های وزن عصاره، از مشخص های غلظت تهیه برای .شد انجام
 سپس و مخلوط ها حالل با عصاره خشک ماده از مختلف
 به آرامی به سمپلر با ها عصاره از شده تهیه مختلف های غلظت
 جذب شده تزریق حجم تمام که طوری به ،شدند تزریق ها دیسک
 بر تزریقی عصاره اندازه به ،کنترل عنوان به همچنین .شود دیسک
 کلرومتان دی و استون متانول، های حالل و DMSO بلنک دیسک
 ها حالل این از عصاره خشک ماده کردن حل برای که چرا ،شد تزریق
 تا ندشد خشک آزمایشگاه محیط در ها دیسک سپس .شد استفاده
 .[15 ,13]گیرند قرار استفاده مورد بعدی مراحل برای
 تریباك سويه سه از :دیسک انتشار آزمون و باکتریایی کشت

 در و تهیه ،پلیت خطی روش با (Staphylococcus aureus) اورئوس لوکوکوسیاستافو  (Pseudomonas aeruginosa) نوزایآئروژ سودوموناس ،(Escherichia coli) کلیاشریشیا 
 و برداشت ،کشت پلیت از کلونی تک باکتری استریل کامالً  شرایط
 (LB) براث الکتوز مایع کشت محیط لیتر میلی۵ حاویهای  لوله در

 قرار ساعت ۶ مدت به ºC۳۷ انکوباتور در ها لوله این .شد داده کشت
 با باکتری حاوی محیط کدورت .کند رشد باکتری تا ندشد داده

 تلقیح عمل سپس و شد مقایسه فارلند مک نیم استاندارد
 از قبل و تلقیح از پس .صورت گرفت کشت محیط به سوسپانسیون

   دقیقه۱۰ مدت به پتری ظرف درپوش گذاری، دیسک عمل
 استفاده با سپس .[16]شود تبخیر آن اضافی رطوبت تا ماند باز نیمه
 سرد و استریل شعله با و گرفته قرار الکل در که ظریف پنس یک از

 های حالل و عصاره الندا ۲۰ قبالً  که بلنک های دیسک بود، شده
 .شدند داده قرار پلیت سطح روی بود، شده تزریق آنها به کنترل
 با که طوری بهشد،  داده فشار آگار سطح به دیسک ،آرامی به سپس
های  دیسک از آن بر عالوه .نماید حاصل تماس کامالً  آگار
 که این از پس .شد استفاده مثبت کنترل عنوان به بیوتیک آنتی
 ها پلیت ،شدند داده قرار محیط سطح روی عصاره حاوی های دیسک

 انکوبه ºC۳۷-۳۵ دمای در ساعت ۲۴ مدت به وارونه صورت به
  .[19-17]شدند
 نسوسپانسيو یارگذ دیسک روش در :قارچیضد اثرات بررسی
، (Candida albicans) کانسیآلب دایکاند های قارچ ،چیرقا

 هستگاد از دهستفاا با (Aspergillus niger) جراین لوسیآسپرژ
 و شد دهماآ رعبو %۹۰ با نانومتر۵۸۰ جمو لطو و فتومتروسپكترا

 سابراد کشت محیط حاوی ارلن به که بود ۱×۱۰۶ استفاده مورد غلظت
 پلیت در ای رشته قارچ حاوی محیط و افزوده (DA) آگار دکستروز
 با نساآلبیک کاندیدا مخمری قارچ است ذکر به الزم .شد ریخته
 .شد داده کشت سطحی صورت به و آماده ،فارلند مک نیم کدورت
 و گرفتند قرار کشت محیط روی کنترل و عصاره حاویهای  دیسک
   انکوبه ºC۳۷-۳۵دمای  در ساعت ۴۸ مدت به ها پلیت
  .[21 ,20]ندشد
 از استفاده با رشد عدم هاله قطر ،ونیانکوباس دوره از بعد
 یاستانداردها با و یریگ اندازه متر میلی حسب بر سیکول

 و [22]ییایباکترضد های تست مثبت کنترل عنوان به نیسیجنتاما
 سهیمقا یقارچضد های تست مثبت کنترل عنوان به وکونازوللف
  .[23 ,12]ندشد
 آب یگویم تیسمآزمون  روش به کیتوتوکسیسا های شیآزما
 آب در )غلظت ۵( بخش هر از مختلف یها غلظت :(BST) شور
 یها غلظت .تهیه شد ایدر آب طیمح از ینیمع مقدار یحاو مقطر،
 به )تریل یلیم بر کروگرمیم۱۰۰۰ و ۵۰۰ ،۱۰۰ ،۱۰( عصاره هر از مختلف

 اثرات یبررس یبرا ها غلظت نیا شد. اضافه ایدر آب طیمح
 قرار استفاده مورد بعد مرحله در ایآرتم یالروها یرو کیتوتوکسیس

 طیمح در نایسال ایآرتم یها ستیس پرورش و شتک .[9]گرفت
 و ها ستیس )یانداز پوسته( خیتفر هنگام تا ایدر آب یحاو
  .[24 ,9]انجام شد فعال یالرو به شدن لیتبد

 تیپلهای  کهچا در ییتا۲۰ یها گروه بهشمارش و  زنده یالروها
 زنده یالرو عدد ۲۰ تقسیم شدند. ایدر آب طیمح در تریروتکیم

 آب طیمح به و شمارش ،کروسکوپیومیاستر از استفاده با فعال
 نظر در الیو سه حداقل غلظت هر یبرا و اضافه الیو هر در ایدر

 و یمنف شاهد نمونه یبرا الیو سه حداقل نیهمچن .شد گرفته
 ها الیو به مختلفهای  غلظت و انتخاب بود، عصاره فاقد که مثبت
 از مختلفهای  غلظت افزودن از پس ساعت ۲۴ .[24]شد اضافه
 اثر زانیم فعال، یالرو یحاو یها کچاه به ییایدر قیشقا بخش
 در غلظت هر در فعال و زنده یالروها شمارش با کیسکتوتو یس

 یحاو( یمنف و )دیلراکدرو یه نیبربر یحاو( مثبت نترلک حضور
 .شد تکرار بار سه غلظت هر یبرا سنجش نیا و دهیسنج )ایدر آب

 از (غلظتی LC50 و متفاوتهای  غلظت در ومیر مرگ درصد تعیین
 با )شود می سرطانیهای  سلول %۵۰ مرگ باعث که عصاره
  .[24]شد محاسبه آماریهای  روش

مون رگرسیون زاز طریق آ SPSS 19 افزار ها با نرم دادهتحلیل 
  صورت گرفت. [26 ,25]پروبیت

  
  ها یافته
 خاصیت ،موکتی دریایی شقایق از استخراجی های عصاره
 در شده حلهای  عصاره و دادند نشان خود از اندکی باکتریاییضد
 باکتریاییضد خاصیت سازی، غلظت منظور به مختلفهای  حالل

 .داشتند متفاوتی
 :بخش هر به مربوطهای  حالل از استفاده با آزمون نتایج
 (متانول، بخش هر به مربوط های حالل در شده حل های عصاره
 خود از باکتریاییضد اثر متانولی عصاره جز به کلرومتان) دی استون،
 هر برابر در متوسطی باکتریاییضد خاصیتآن هم  که ندادند نشان
 عدم هاله قطر درنظرگرفتن با عصاره این و داشت باکتری سویه سه
 بر بیشتری تاثیر منفی، کنترل عنوان به متانول حالل از حاصل رشد

 باالی غلظت در متر میلی۱۷ رشد عدم هاله با یکل اشریشیا باکتری
 دیگر باکتری دو برابر در و داد نشان خود از لیتر گرم بر میلی میلی۱۶

  .)۱(جدول  داشت ناچیزی تاثیر
  

  متر صل از عصاره متانولی بر حسب میلیهاله عدم رشد حا قطر اندازه )۱ل  جدو
  غلظت

گرم بر  میلی(
  )لیتر میلی

سودوموناس 
  انوزیآئروژ

 لوکوکوسیاستاف
  اورئوس

  ایشیاشر
  یکل

۵/۰  ۱۷  ۱۲  ۱۰  
۴  ۱۷  ۱۳  ۱۵  
۸  ۱۸  ۱۷  ۱۷  
۱۲  ۵/۱۹  ۲۲  ۲۰  
۱۶  ۲۰  ۲۳  ۲۲  

        حالل متانول
 -  ۱۵  ۵/۱۰  ۵  

  
 در شده حل عصاره سه هر :DMSO حالل از استفاده با آزمون نتایج
 لوکوکوسیاستاف مثبت گرم باکتری برابر در فقط DMSO حالل

 بود مشابه عصاره سه هر و تاثیر ندداشت اندکی ریتاث اورئوس
  .)۳و  ۲ ولا(جد
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  متر ها بر حسب میلی حاصل از عصاره قطر هاله عدم رشد اندازه )۲ ل جدو

سودوموناس    عصاره
  انوزیآئروژ

 لوکوکوسیاستاف
  یکل ایشیاشر  اورئوس

  لیتر) گرم بر میلی (میلی متانول
۵/۰  ۵/۱۲  ۱۲  ۵/۱۳  
۴  ۱۳  ۱۲  ۵/۱۴  
۸  ۵/۱۳  ۱۲  ۵/۱۴  
۱۲  ۱۳  ۵/۱۲  ۵/۱۵  
۱۶  ۱۳  ۵/۱۴  ۱۵  
  لیتر) گرم بر میلی (میلی استون
۵/۰  ۵/۱۱  ۱۲  ۵/۱۴  
۴  ۵/۱۱  ۱۲  ۱۵  
۸  ۱۳  ۱۳  ۵/۱۶  
۱۲  ۱۱  ۵/۱۳  ۱۴  
۱۶  ۱۲  ۵/۱۳  ۱۶  

  لیتر) گرم بر میلی (میلی کلرومتان دی
۵/۰  ۵/۱۳  ۵/۱۱  ۵/۱۴  
۴  ۱۳  ۵/۱۲  ۵/۱۳  
۸  ۱۵  ۵/۱۳  ۱۵  
۱۲  ۱۵  ۵/۱۴  ۵/۱۳  
۱۶  ۱۴  ۵/۱۴  ۱۴  
  DMSO حالل

 -  ۱۳  ۹  ۱۷  

  
  استانداردها در رشد عدم هاله قطر اندازه )۳ جدول

 ٥٠جنتامایسین   ها باکتری
  (میکروگرم در دیسک)

  ٣٠سیپروفلوکسازین 
  (میکروگرم در دیسک)

 ٠/٢٠ ٦/٣١  یکل ایشیاشر
 ٠/٢١  ٣/٣٧  اورئوس لوکوکوسیاستاف

 ٤/٢٠  ٣/٣١  انوزیسودوموناس آئروژ
  
 استونی  عصاره فقط قارچیضد  آزمون در :قارچضد آزمون جنتای

 قارچی سویه مقابل متوسطی قارچیضد خاصیت ،دریایی شقایق
 غلظت درمتر  میلی۱۷ رشد عدم هاله قطر با جراین لوسیآسپرژ
 با مقایسه در هک داد نشان خود ازلیتر  میکروگرم بر میلی۱۶

 هیچ و داشتند کمتری قارچیضد خاصیت ،فلوکونازول استاندارد
 نشان خود از اثری نساآلبیک کاندیدا قارچ برابر در ها عصاره از کدام
   .)۵و  ۴ اول(جد ندادند

  
 حسب بر آسپرژیلوس نایجر قارچی  سويه در هاله عدم رشد قطر اندازه )۴جدول 
  متر یميل

  ها عصاره
(میکروگرم بر 

  لیتر) میلی
١٦  ١٢  ٨  ٤  ٥/٠  

 -  -  -  -   -  متانول
 ١٧ ١٤ ٦ -  -  استون

 -  -  -  -  -  دی کلرومتان
  

  اندازه قطر هاله عدم رشد در استاندارد فلوکونازول )۵ جدول

  ۴ قارچ
 لیتر گرم بر میلی میلی

۸  
لیتر گرم بر میلی میلی

۱۴  
  لیتر گرم بر میلی میلی

  ۲۰  ۱۵  ۱۳  کاندیدا آلبیکنس
  ۲۵  ۲۰  ۱۵  آسپرژیلوس نایجر

  
 دارای شقایق بافت متانولی عصاره :سایتوتوکسیک زمونآ نتایج

 به نسبت کمتر LC50 با یبیشتر سیتوتوکسیک خاصیت
 LC50 با متانولی عصاره .بود  کلرومتان دی و استون های عصاره

 میزان بیشترینلیتر دارای  میکروگرم بر میلی۳۳۰/۶۰۹برابر با 
برابر با  LC50 اب کلرومتان دی آن از پس و بود کشندگی و سمیت
 استون به نسبت بیشتری سمیت ،لیتر میکروگرم بر میلی۳۸۳/۸۰۱
برابر با  LC50 با را سمیت کمترین استون آن از پس و شتدا

  ).۶(جدول  داد نشان خود ازلیتر  میکروگرم بر میلی۸۱۳/۹۵۱
 بافت کلرومتان دی و استون متانول، های عصاره غلظت افزایش با

  .)۱- ۳(نمودارهای  یافت افزایش ومیر مرگ میزان ،شقایق
  

  شقایق موکتی بافت های عصاره سیتوتوکسیک اثرات به مربوط نتایج )۶ جدول

 درصدآماری  میانگین عصاره غلظت
  ومیر مرگ

LC50   
  لیتر) گرم در میلیمیکرو (

 لیتر) (میکروگرم در میلی متانول
۱۰ ٠/١٠±٠/٥  

۳۳۰/۶۰۹ ۱۰۰  ۶/۱۲±۶/۳۶  
۵۰۰  ۹/۲±٦/٤٦  
۱۰۰۰  ۹/۲±٦/٥٦  

  لیتر) (میکروگرم در میلی کلرومتان دی
١٠ ۲/۹±٣/٣ 

۳۸۳/۸۰۱  ٧/١٦±٢/٩  ١٠٠  
٣/٢٨±٢/٩  ٥٠٠  
٦/٥٦±٢/٩  ١٠٠٠  

  لیتر) (میکروگرم در میلی استون
۱۰  ۵/۳±٠/١٥  

٨١٣/٩٥١ ۱۰۰  ٣/٢٣±٩/٢  
۵۰۰  ٣/٨٣±٩/٢  
۱۰۰۰  ٠/٥٥±٠/٥  

  کنترل منفی
  ٦/١±٩/٢  (آب دریا)

  

  
  LC50غلظت عصاره متانول و  نیبرابطه  )۱نمودار 

  

  
  LC50کلرومتان و  یغلظت عصاره د نیرابطه ب )۲نمودار 
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 LC50غلظت عصاره استون و  نیرابطه ب )۳نمودار 

  

  بحث
 و یضدقارچ ،ییایضدباکتر اثرات یبررسپژوهش حاضر با هدف 

 جیخل در یموکت ییایدر قیشقا گونه یها عصاره کیتوتوکسیسا
 زیادی بسیار نقش طبیعی ترکیبات حاضر عصر درانجام شد.  فارس
 نقش میان این در که نمایند می ایفا دارویی و پزشکی علوم در

 زیحا بسیار اخیر های سال در دریایی امنش با طبیعی ترکیبات
 برای را فراوانی ترکیبات دریایی زیست محیط .[5]استبوده  اهمیت
همچنین  و ویروسی و قارچی باکتریایی، های بیماری کنترل
 نشان شده انجام های بررسی .کند می فراهم سرطان درمانی شیمی

 عوامل ترین شایع از یکی میکروبی عوامل که داده است
 .[27]است انسان برای حاضر عصر در زایی بیماری

 دریایی شقایق گونه یک ارگانیک های عصاره تاثیر پژوهش این در
 خواص خصوص در هرمز جزیره از شده آوری جمع یموکت
 که مزمیکروارگانی گونه پنج مقابل در قارچیضد و باکتریاییضد
 مطالعه مورد بار اولین برای ،هستند انسانی های بیماری بروز عامل
 متانولی، های عصاره از کدام هیچ که داد نشان نتایج .گرفت قرار

 نشان خود از توجهی قابل باکتریاییضد اثر کلرومتانی دی و استونی
 در شده کاربرده به متفاوت های حالل از حاصل نهایی نتایج .ندادند
 های سویه روی دریایی شقایق ی ها عصاره با دیسک تلقیح

 تاثیر دلیل به است ممکن که بود متفاوت هم با باکتریایی
 )متانول و کلرومتان دی استون، ،DMSO(مورد استفاده های  حالل
 دهد می نشانامر  این .باشد عصاره مختلف ی ها غلظت تهیه برای
 ساختن برای مختلفهای  حالل در ها عصاره کردن حل زمان در که

 روی متفاوتی تاثیرات شده کاربرده بههای  حالل متفاوت،های  غلظت
 ها حالل مهم بسیار تاثیر دهنده نشان و گذارند می ها عصاره خاصیت
های  غلظت تهیه زمان در هم و گیری عصاره زمان در هم که است

  .گذارند می تاثیر عصاره خواص روی عصاره از مختلف
 شده حل موکتی دریایی شقایق عصاره فراکشن سه به مربوط تاثیر
 و استونی متانولی، عصاره سه هر که بود صورت این به DMSO در
 استافیلوکوکوس مثبت گرم باکتری بر اندکی تاثیر کلرومتانی دی

 ونهگ هیچ ولی ،دادند نشان خود از باال های غلظت در اورئوس
 .نداشتند نوزایآئروژ سودوموناس و یکل  اشریشیا باکتری بر تاثیری
و  براگادیسواران که بود نتایجی مشابه حدودی تا ها یافته این

. .ند ا هآورد دست به [28]و همکاران تانگاراج همچنین و [14]همکاران
 شقایق از استخراجی مختلف های عصاره باکتریاییضد خواص هاآن

 قرار بررسی مورد باکتری سویه چند بر را الیکوداکتیاست دریایی
 از استخراجی متانولی عصاره آنها مشاهدات براساس که ندا هداد

 لوکوکوسیاستاف باکتری برابر در را رشد عدم هاله بیشترین شقایق
 نوزایآئروژ سودوموناس های باکتری بر و هداد نشان خود از اورئوس

که پژوهش حاضر با آن  ه استنداشت تاثیری کلی  اشریشیا و

 شده، مشاهده مطالعات این در که طور همان .همخوانی داشت
های  بررسی در .است بوده بیشتر مثبت گرم باکتری بر ها عصاره یرثتا

 مثبت گرمهای  باکتری سلولی دیواره که شده داده نشان مختلف
 به نسبت تری ساده ساختار که است پپتیدوگلیکان الیه یک شامل
 از بسیاری مقابلبنابراین  و دارند منفی گرمهای  باکتری
 حساسیت ضدمیکروبی شیمیایی های ترکیب و ها بیوتیک آنتی

 تواند می باکتری این بر ها عصاره تاثیر نتیجه در و دارند بیشتری
 توسط شده هیارا گزارشات طبق همچنین .[29]باشد بیشتر
 یهادون الیکوداکتیاست خام عصاره ،[30]همکاران و کومار سورش
 در که ه استداد نشان منفی گرم های باکتری برابر در خوبی فعالیت
 مطالعات رخیب در که لهامس این .بود مطالعه حاضر نتایج با تضاد
 و شده شناخته تر حساسهای  گونه عنوان به مثبت گرمهای  باکتری

 ناشی تواند می ،شده است اثبات موضوع این خالف دیگر رخیب در
گفته  که طور  همان .باشد ها باکتری ای سویه و فردیهای  ویژگی از

 نقش شده تهیه عصاره باکتریضد خاصیت در نیز حالل نوعشد، 
 دریایی شقایق عصاره فراکشن سه به مربوط تاثیر .دارد مهمی بسیار
 بود صورت این به کلرومتان دی و استون متانول، در شده حل موکتی
 باکتریاییضد تاثیر باکتری سویه سه هر در متانولی عصاره که

 کلرومتانی دی و استونی عصاره ولی ،داد نشان خود از را متوسطی
 نتایج با تناقض در که نداشتند ها باکتری از کدام هیچ بر اثری
 شرقی جنوب سواحل دربود که  [31]همکاران و ویلیامز تمطالعا
 الیکوداکتیاست موکتی دریایی شقایق مختلف های عصاره روی هند
 کهه شد مشخص و ندا هداد انجام باکتری سویه چند روی یهادون
 های باکتری بر اثری هیچ موکتی شقایق بافت متانول عصاره
ه نداشت سودوموناس و اشریشیا کلی ،اورئوس لوکوکوسیاستاف
 مختلف، آبی های محیط در اکولوژیک شرایط که ییآنجا از .است

 متفاوت موجودات فیزیولوژیک شرایط آن تبع به و بوده متفاوت
 گونه این )باکتریاییضد( بیولوژیک فعالیت در تفاوت وجود است،
 نظر به .نیست انتظار از دور آبی های پهنه دیگر با فارس خلیج در
 مختلف بیآ های محیط اکولوژیک شرایط در تفاوت احتماالً  رسد می
 دلیل ،شود می جانداران فیزیولوژیک خواص در تفاوت موجب که

 و باشد گونه این بیولوژیک فعالیت در اختالف توجیه برای خوبی
  .است یبیشتر مطالعات به نیاز نآ اثبات برای

 باکتریاییضد خاصیت ،دریایی شقایق گونه این از ها طبق یافته
دیده  آزمون این در تفادهاس موردهای  سویه مقابل توجهی قابل
 وجود دریا در باکتریایی مختلفهای  سویه رسد می نظره ب .نشد
 دریاییهای  شقایق در زا بیماری عامل عنوان به توانند می که دارند
 عصاره اثر که داد نشان حاضر مطالعه نتایج همچنین .شوند مطرح

 الیکوداکتیاست شقایق بافت کلرومتان دی و استونی متانولی،
 هم با پژوهش این در مطالعه مورد قارچی سویه دو برابر در یهادون

 برابر در قارچیضد اثر استونی عصاره ها، یافته طبق .بود متفاوت
 تاثیری گونه هیچ ولی ،داد نشان جراین لوسیآسپرژ قارچی سویه
و  ویلیامز در مطالعه .نداشت کانسیآلب دایکاند قارچی سویه بر

 متانول، های عصاره، هند شرقی جنوب سواحل در [31]همکاران
 یهادون الیکوداکتیاست شقایق بافت هگزان و استات اتیل م،رکلروف
 این همه که ه استبود قارچ سویه چند روی قارچیضد اثر دارای
 همچنین .داشتند لوسیآسپرژ قارچ بر را اثر بیشترین ها عصاره

 عصاره میکروبیضد فعالیت [32]راویچاندرانو  سیلوسترفردریک
 جنوب سواحل از قارچی هیسو چند روی را (Porpita porpita) پورپیتا پوربیتا کنیدارین رمکلروف و بوتانول اتانول، متانول،
 در بوتانولی عصاره فقط ها یافته طبق و ندا هکرد بررسی هند شرقی
 بر را اثر بیشترین که هداشت قارچیضد خاصیت ها قارچ از گونه سه
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 نتایج طبق .ه استداد نشان خود زا جراین لوسیآسپرژ قارچ
 توان گفت می حاضر مطاله نتایج با مقایسه و شده انجام مطالعات

 فعالیت بوتانول و استون استات، اتیل قطبیهای  عصاره سه هر که
   .دارند آسپرژیلوس قارچ برابر در بهتری قارچیضد
 منبع یدارا یهادون الیکوداکتیاست یریگرمس ییایدر یها قیشقا
 عنوان به است ممکن که هستند کیولوژیب فعال مواد از یفراوان
 ک،یتوتوکسیس ،یستیز یمولکول سازمان مطالعه یبرا یابزار

 قرار استفاده مورد رهیغ و کیتیتولیس یها تیفعال ک،ینوروتوکس
 (سیتوتوکسیک) سلولی سمیت اثر مطالعه این در .[33]رندیبگ
 و شد بررسی متانی کلرو دی و استونی متانولی، های  عصاره وسیله به

 که چنان .داد نشان را سمیت بیشترین متانولی عصاره ،نتایج طبق
  گونه های شقایق سایتوتوکسیکی اثر [33]همکاران و ویروراج
 و هکرد بررسی BST روش به را )mertensii Stichodactyla( یمرتنس الیکوداکتیاست و یهادون الیکوداکتیاست
 LC50 با چشمگیر سمیتی دارای ها گونه اینکه  دنا هداد نشان
 روی نیز دیگری مطالعات .هستند لیتر گرم بر میلی میلی یک از کمتر
 نشان نیز هاآن که ه استشد انجام انققمح توسط مرجانیهای  گونه
 .[34]دارد را سایتوتوکسیک خاصیت بیشترین متانولی عصاره ندا هداد

 متانولی عصاره گفت کهتوان  براساس مطالب ذکرشده می
 آرتمیا یالرو بر بیشتری سمیت دریایی موجودات از استخراجی
 رسد می نظر به است و داده نشان ها عصاره دیگر به نسبت سالینا
 در قطبی ترکیبات برخی وجود از ناشی ،سایتوتوکسیک خاصیت
  .دباش  متانولی عصاره
 روش کی تنها از استفاده به توان یم مطالعه نیا های تیمحدود از
 یکی سکید انتشار روش. اشاره کرد یکروبیضدم اثرات یابیارز یبرا
 یادیز یایمزا و هاست روش نیتر شده شناخته و نیتر معمول از
 حال نیا با ،شده استفاده روش نیا از زین مطالعه نیا در که دارد
 یمعن به نیا و دهد یم نشان ما به را یباکتر رشد مهار روش، نیا

 کشتن راتیتاث تواند ینم روش نیا لذا .ستین یباکتر مرگ
 صیتشخ هم از را دارو کی یباکتر رشد کننده متوقف و یباکتر
 یابیارز یها روش یآت مطالعات در شود یم شنهادیپ جهینت در. دهد
 یها تیمحدود گرید از .شود یبررس روش نیا کنار در زین یگرید
 یانسان یزا یماریب یها قارچ و ها یباکتر با کارکردن ،مطالعه نیا

 مرتفع درست عمل و یمنیا طیشرا درنظرگرفتن با امر نیا که بود
  .شد

ترکیباتی با خواص قطبی دارای  ها از جمله شقایق ها کنیدارین
از این  شود. می آسپرژیلوس نایجرهستند که باعث مهار رشد قارچ 

ترکیبات موثر در رو نیاز به آنالیز شیمیایی و شناسایی ترکیب یا 
و کمک به  یهادون الیکوداکتیاست خصوصیات ضدقارچی در گونه

های قارچی آسپرژیلوس  راهکارهای درمانی جدید برای بیماری
شود. در کل خواص ضدقارچی شقایق موکتی جزیره  پیشنهاد می

بیشتربودن خواص و هرمز بیشتر از خاصیت ضدباکتریایی آن است 
گونه نسبت به خواص ضدباکتریایی ضدقارچی در عصاره این 

که این موجودات توانایی مقابله در برابر  آن استدهنده  نشان
دلیل حضور  این موضوع شاید به وهای قارچی را دارند  پاتوژن
در زیستگاه طبیعی آنها و تولید ترکیبات ضدقارچی توسط  ها قارچ
  .باشدهای دریایی  شقایق

  
  گیری نتیجه
 قیشقا از یاستخراج یکلرومتان ید و یاستون ،یمتانول یها عصاره
قارچی زیادی نسبت به خاصیت ضد تیخاص ،یموکت ییایدر

 کیتوتوکسیس اثرات قیشقا نیا دارند. همچنین آنها باکتریال آنتی

 یها عصاره به نسبت یمتانول عصاره در کهدارد  یا مالحظه قابل
  .است شتریب کلرومتان ید و استون

  

 هرمزگان دانشگاه محترم والنئمس از لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:
 که بندرعباس ستیز طیمح اداره یگآلود  سنجش شگاهیآزما و
 فراهم حاضر مطالعه یبرا را مناسب یآموزش امکانات و طیمح
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