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چکیده
محیط زی ست دریایی ،منبع فرآوردههای طبیعی زی ست فعال ا ست که خ صو صیات ساختاری -شیمیایی آنها در دیگر مح صوالت طبیعی
گیاهان و جانوران خ شکیزی وجود ندارد .این مطالعه بهمنظور برر سی و مقای سة خواص آنتی بیوتیکی ع صارههای ان -هگزانی و ا ستونی
گرفته شددده از ارار گونة بیمرره بر روی باکتری اشددرشددیاکلی ( )E. coliانجام شددد .گونههای آبفشددان ( ،)Phaulasia nigraاسددفن
( ،)Cliona spp.شددد قایق موکتی ( )Sarcophyton spp.و سددد تارر در یایی ( )Pentaceraster spp.از جزیرر الرک در خلی فارس
جمعآوری شدند و ع صارهگیری به روش خی ساندن حاللهای ان -هگزان و ا ستون انجام گردید .برر سی خواص ضد باکتریایی ع صارههای
بهد ست آمده روی باکتری ا شر شیاکلی به روش انت شار در آگار جرت اندازهگیری قطر هالة عدم ر شد و سپس رقت لولهای بهمنظور تعیین
حداقل غلظت مرارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشددندگی باکتریایی ( )MBCبا روشهای اسددتاندارد صددورت گرفت .عصددارههای ان-
هگزانی استخراج شده از هر ارار گونة مورد مطالعه خاصیت مرار و ضد باکتریایی نشان ندادند .عصارر استونی استخراج شده از گونههای
آبفشان و شقایق موکتی نیز فاقد اثر ضد باکتریایی بودند اما عصارر استونی گونههای اسفن و ستارر دریایی به ترتیب در غلظتهای  10و
 40میلیگرم بر میلیلیتر قدرت مرارکنندگی ر شد باکتری را ن شان دادند و همچنین در غلظت  20میلیگرم بر میلیلیتر ع صارر ا ستونی
ا سفن  ،اثر ک شندگی باکتریایی م شاهده گردید .نتای ن شان داد که بی شترین قطر هالة عدم ر شد مربوط به ع صارر ا ستونی گونة ا سفن با
قطر  16/2±1/5میلیمتر و کمترین قطر هاله عدم ر شد مربوط به ع صارر ا ستونی ستارر دریایی با قطر 0/3±0/2میلیمتر بود .نتای ن شان
داد که عصارر استونی گونههای اسفن و ستارر دریایی هر دو حاوی ترکیبات زیست فعال با اثرات ضد باکتریایی هستند ،اما میزان قدرت
کشندگی باکتریایی عصارر استونی اسفن بسیار بیشتر از ستارر دریایی است.
واژگان کلیدی :اسفن دریایی ،آبفشان دریایی ،ستاره دریایی ،شقایق دریایی ،حداقل غلظت کشندگی باکتریایی.
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 .1مقدمه
دریاها و اقیانوس ها بیش از  70درصد سطح
زمین را تشکیل میدهند و از طرفی بیش از  80درصد
تنوع زیستی فقط در اکوسیستمهای آبی وجود دارند.
بنابراین اقیانوسها بزرگترین منبع حیات در کره زمین
بهشمار می آیند (.)Villasin and Pomory, 2000
اقیانوسها بهعنوان خاستگاه زیست و منبع ترکیبات
طبیعی هستند که این ترکیبات در موجودات مختلف
انباشته شده است .ترکیبات طبیعی موجود در
جانداران دریایی را میتوان بهعنوان یک منبع غنی از
ترکیباتی با کاربرد غذایی ،عطریات ،رنگدانههای
دارویی و پزشکی استفاده نمود ( Nazemi and
 .)Pishevarzad, 1392تاکنون نزدیک به 15000
ترکیب طبیعی از موجودات دریایی استخراج و
شناسایی شده است که از این تعداد  45ترکیب با
خواص دارویی در مراحل آزمایشی پیش بالینی و
بالینی قرار دارند ).(Franklin and Snow, 2005
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که بیش از 60
درصد ترکیبات ضدباکتریایی منشأ طبیعی دارند و بر
اساس یک برآورد اقتصادی در آمریکا ساالنه مبلغی
بیش از  20میلیون دالر صرف تولید ترکیبات ضد
باکتریایی میشود (.)Kluytmans et al., 1997
مدت ها قبل از کشف انواع داروها بشر بهطور
تجربی آموخته بود که بعضی مواد خام را بهعنوان عامل
ضد بیماری مورد استفاده قرار دهد 500-600 .سال
قبل از میالد ،اینیها شیرر کپک زدر لوبیای شور را
برای درمان عفونتها به کار میبرند .اصطالح آنتی بیوز
( )Antibiosisاولین بار در سال  1889به وسیله
ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که
در آن فقط قویترین موجود زنده میماند به کار برد و
اند سال بعد این اصطالح برای آنتاگونیسم
میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت
).(Charles et al., 2007
باکتری اشریشیاکلی نوعی باسیل گرم منفی از
خانواده انتروباکتریاسه است که به طور شایع در روده
جانوران خونگرم وجود دارد ( Madigan and
 .)Martinko, 2006این باکتری شایعترین عامل
عفونت دستگاه ادراری است که حدود  90درصد
عفونتهای ادراری را به خود اختصاص میدهد .عالئم
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بالینی این عفونت به صورت تکرر ادرار ،سوزش ادراری،
وجود خون در ادرار میباشد ) .(Todar, 2007با توجه
به رشد روز افزون جمعیت و همچنین مصرف
خودسرانه یا بیش از حد آنتی بیوتیکها که مرمترین
عامل پیدایش مقاومت سویههای باکتری علیه آنتی-
بیوتیکها است ،نیازهای دارویی جدید در جوامع و
شناسایی سویههای جدید باکتری و مقاوم به آنتی
بیوتیکهای معمول ،نیاز به تولید آنتیبیوتیکهای
جدید و کارآمدتر در پزشکی و کشف ترکیبات جدید با
قدرت تأثیرگذاری بیشتر الزامی است ( Kluytmans
.)et al., 1997
پژوهش در ویژگیهای دارویی فرآوردههای
طبیعی دریایی موجب کشف مواد فعال زیستی گردیده
است ) .(Bell Smith, 2004محیط زیست دریایی،
منبع فرآوردههای طبیعی و فعال زیستی است که
خصوصیات ساختاری-شیمیایی آنها در دیگر
محصوالت طبیعی گیاهان و جانوران خشکی زی وجود
ندارد .از  28شاخه جانوری عمده ،تنرا دو شاخه در
دریا زیست نمیکنند .بهدلیل تنوع زیستی ،دریا
برترین مکان برای آغاز ساخت ترکیبات دارویی طبیعی
است ) .(Nabipoor, 1387تاکنون پژوهشگران
توانستهاند  7000فرآورده طبیعی دریایی را استخراج
کنند که  25درصد از آنرا از جلبکها 35 ،درصد از
اسفن ها 18 ،درصد از سالنترها و  24درصد از دیگر
شاخههای بیمررگان ،مانند غالفداران (،)Tunicates
نرمتنان ،خارتنان و بریوزئوها ( )Bryozoaهستند
) .(Carter et al., 2000براساس برآوردهای ساالنه،
فرآیند استخراج دارو از دریا ،با نرخ ساالنه ده درصد
افزایش برای ترکیبات جدید ،در حال رشد است
) .(Nabipoor et al., 1389ازآنجایی که اسفن ها
دارای سیستم دفاعی ضعیفی هستند و از نظر اکولوژی
شیمیایی جرت دفع حیوان مراجم توسعة کمی
یافتهاند ،جرت بقاء گونهای خود به توانایی آنها برای
مقابله و تضعیف موجودات مزاحم زیستی ،مرار
میکروبهای بیماریزا و ارگانیسمهای آلوده کنندر
دیگر بستگی دارد ).(Newbold et al., 1999
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که ستارههای دریایی
دارای ویژگیهای دارویی و بیولوژیکی مفیدی هستند
و استفاده از طیفهای وسیع گونههای ستاره دریایی
خشک شده بهعنوان طب سنتی برای درمان بیماری
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آسم ،برونشیت ،دیابت و بیماریهای قلبی از آن
استفاده میشود ).(Alves, 2007; Alves, 2011
همچنین شقایقهای دریایی بهصورت طبیعی در مقابل
عوامل باکتریایی و انگلی بهصورت فاگوسیتوز عمل می-
نمایند .بهنظر می رسد سلولهای فاگوسیت کننده در
طبیعت به سمت مناطق آلوده و زخم شده مراجرت
مینمایند و عمل دفع میکروبها صورت میگیرد
).(Franklin and Snow, 2005
بخش اعظمی از موجودات دریایی (بهخصوص
میکروارگانیسمها) هنوز ناشناخته باقی مانده که به
تدری در حال شناسایی میباشند ( Qaralleh,
 .)2010حتی در مورد موجودات زنده شناخته شده نیز
اطالعات کافی جرت بررهبرداری از آنها به دست
نیامده است و این در حالی است که هزاران ترکیب
شیمیایی خاص تنرا از تعداد کمی از این موجودات به
دست آمده است ) .(Nabipoor, 1387این تحقیق با
هدف بررسی و مقایسة خواص آنتی بیوتیکی
عصارههای ان -هگزانی و استونی گرفته شده از ارار
گونة بی مرره شامل گونههای آبفشان ( Phaulasia
 )nigraاسفن ) ،(Cliona spp.شقایق موکتی
) (Sarcophyton spp.و ستارر دریایی
( )Pentaceraster spp.بر روی باکتری اشرشیاکلی
) (Escherichia coliانجام گردید.

 .2مواد و روشها
 .1.2نمونهبرداری و شناسایی نمونهها
نمونههای آبفشان ،اسفن  ،شقایق و ستاره
دریایی هرکدام به وزن  450گرم از جزیره الرک جمع-
آوری و شسته شدند .شناسایی نمونهها با توجه به
ویژگیهای ظاهری و با استفاده از کلید شناسایی
 FAOانجام گرفت .پس از شستشوی نمونهها اپیفیت-
های نمونهها ،ماسه و شنها جدا شده سپس در اندازه-
های یک سانتیمتری بریده شدند و در دمای -24
درجه سانتیگراد منجمد و نگرداری شدند .بعد از آن
نمونهها فریز شده و به آزمایشگاه شیالت دانشگاه ترران
منتقل شدند و بعد از انجمادزدایی ،نمونهها برای عصاره
گیری آماده شدند.

 .2.2عصاره گیری

برای عصارهگیری نمونههای خرد شده درون
ارلن ریخته شد و دو برابر وزن نمونهها نیز حالل افزوده
شد .بهمنظور جداسازی ترکیبات ،ابتدا حالل ان-
هگزان اضافه گردید و به مدت  24ساعت در آزمایشگاه
در دمای اتاق ( )25°Cقرار داده شدند .پس از 24
ساعت محلول به دست آمده از صافی عبور داده شد تا
بخش جامد نمونهها از آن جدا شود .بعد از این مرحله،
آنچه باقی میماند ،حالل ان-هگزانی و ترکیبات موجود
در نمونهها میباشد .سپس عصارر بهدست آمده به
دستگاه روتاری منتقل گردید و در دمای  40°Cو 145
دور وارد شد تا حالل (ان -هگزان) تبخیر شده و فقط
محلول حای نمونه و ترکیبات آن باقی بماند.
برای عصارهگیری با حالل استون نیز مانند روش
عصارهگیری ان-هگزان ،بر روی نمونههای جامد تا دو
برابر وزن نمونهها استون ریخته شده و به مدت 72
ساعت در آزمایشگاه در دمای اتاق ( )25°Cقرار داده
شدند .بعد از  72ساعت محلول به دست آمده را از
صافی گذرانده تا بخش جامد نمونه ها از آن جدا شود.
دوباره محلول به دست آمده (حالل استونی و ترکیبات
موجود در نمونه) به دستگاه روتاری جرت تبخیر حالل
منتقل گردید ( Nazemi and Pishevarzad,
.)1392

 .3.2بررسی خواص ضد باکتریایی
بررسی خواص ضدباکتریایی به روش انتشار در
آگار (ااهک) ) (Sharma and Sharma, 2011و
رقت لولهای ( Bacterial Broth Dilution
 )Methodsبه شرح زیر انجام گرفت .ابتدا سویه
باکتری  Escherichia coli ATCC 15224از مرکز
کلکسیون قارچها و باکتریهای صنعتی ایران بهصورت
لیوفیلیزه تریه شد .سپس سویه باکتری کشت اولیه
داده شد و به مدت  24ساعت در دمای  37°Cدر
انکوباتور قرار داده شد تا از کلونیهای تک بهمنظور
انجام آزمایش استفاده شود .پس از رشد باکتریها آن-
ها از انکوباتور خارج شدند و با استفاده از آنس کلونی-
های تک ایجاد شده به محیط براث در لولههای
آزمایش وارد شدند .این کار آنقدر تکرار شد تا کدورت
محیط براث با کدورت لوله مک فارلند  0/5یکسان
گردید .از سوسپانسوین باکتریایی در شرایط کامالً
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سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیط مولر
هینتون آگار کشت داده شد ).(Villanova, 2004
سپس در پلیت های حاوی محیط مولر هینتون آگار 5
ااهک به قطر تقریبی  6میلیمتر با فواصل منظم از
هم و فاصله مناسب از دیواره پلیت ایجاد شد .در هر
ااهک  20میکرولیتر از رقتهای ،0/75 ،0/50 ،0/1
 mg/ml 50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1/5عصاره
ریخته شد .پلیت های حاوی کشت باکتری و عصاره به
مدت  24ساعت داخل انکوباتور  37°Cقرار داده شدند.
بعد از این مدت قطر هالههای عدم رشد تشکیل شده
اندازهگیری و ثبت شدند .آزمایشات سه بار تکرار شدند
و جرت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22
استفاده گردید.
 .4.2تعیین حداقل غلظت بازدارنده ( Minimum

)Inhibitory Concentration
از لوله مک فارلند  0/5که حاوی 1/5×106
باکتری بود ،به مقدار  1میلیلیتر به لولههای استریل
اضافه شد ،سپس از آخرین رقت عصاره که دارای
کمترین هاله عدم رشد بود به مراتب غلظتهای رقیق
تر عصارهها تریه شد و  1میلیلیتر به لولههای آزمایش
اضافه گردید .برای در نظر گرفتن شاهد مثبت از آنتی
بیوتیکهای تتراسایکلین و آمپیسیلین ،با غلظتهای
 0/5تا  2درصد استفاده شد و بهعنوان شاهد منفی به
یکی از لولهها ماده فعال بیولوژیک اضافه نگردید .در
داخل یک لوله نیز تنرا محیط کشت فاقد ماده موثره
و باکتری قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی
خطای آزمایش مشخص گردد .سپس درب تمام لولهها
با پنبه بسته شد و در انکوباتور با دمای  37°Cبه مدت
 24ساعت قرار داده شد (.)Farjami et al,. 2014
پس از  24ساعت لولههای آزمایش از انکوباتور
خارج شده و کدورت آنرا مورد بررسی قرار گرفتند .لوله
کنترل که فاقد ترکیبات فعال بیولوژیک بود بسیار کدر
شده بود ،زیرا باکتریها در آن فرصت رشد را داشته
اند .برای ادامه کار سایر لوله ها با لوله مذکور به صورت
اشمی مقایسه شدند (این آزمایش برای هر عصاره با
سه بار تکرار انجام شد) و لولههایی که کدورت داشتند
از ادامه کار خارج شدند و لولههایی که در آن کدورت
مشاهده نشد به منظور ادامه کار جدا شدند .الزم به

ذکر است غلظت مواد مصرفی در لولههای بدون
کدورت میزان  MICکه به ممانعت از رشد و افزایش
تعداد باکتریها میباشد را نشان داده ،که نشاندهنده
این است که میتواند به عنوان یک انتخاب مناسب ضد
باکتریایی بهمنظور درمان بیماران مورد آزمایشهای
بعدی قرار بگیرد.
 .5.2تعیین حداقل غلظت کشندگی مطلق
(ِ)Minimum Bactericidal Concentration
در ادامه بهمنظور تعیین توانایی عصارههای مورد
نظر در از بین بردن باکتریها از لولههایی که در آنها
کدورت مشاهده نشده بود توسط آنس نمونه گرفته
شده و به محیط کشت نوترینت آگار انتقال داده شد.
سپس پلیتها به انکوباتور منتقل شدند و در دمای
 37°Cبه مدت  24ساعت نگرداری شدند .پس از 24
ساعت پلیتها بررسی شدند و تعداد کلونیهای تشکیل
شده ( )CFUشمرده شد .در پلیتهایی که باکتری
رشد کرده بود نشاندهنده این بود که عصاره مورد نظر
تنرا توانایی مرار رشد و تکثیر باکتری را دارد ،اما در
پلیت هایی که کمتر از  8کلونی باکتری مشاهده شد
نشاندهنده آن بود که ماده مورد نظر سبب مرگ
باکتری شده است که این مقدار برابر با  MBCمیباشد
).(Farjami et al,. 2014

 .3نتایج
 .1.3انتشار در آگار
تأثیر رقتهای مورد مطالعه در جلوگیری از رشد
باکتری اشرشیاکلی در روش ااهکگذاری با ایجاد هاله
های عدم رشد مشاهده شد .نتای نرایی حاصل از
میانگین میزان هالههای عدم رشد (میلیمتر)
درنمودارهای  1و  2آورده شده است .برای عصارههای
ان -هگزانی استخراج شده از  4گونه مورد آزمایش هیچ
گونه هاله عدم رشدی مشاهده نشد .در مورد عصاره-
های استونی نیز دو عصاره گرفته شده از شقایق موکتی
و آبفشان هیچ گونه قطر هالهای نشان ندادند و
بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصارر استونی
استخراج شده از اسفن با قطر هاله  16/2±1/5و
کمترین میزان قطر هاله عدم رشد مربوط به غلظت
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نمودار  - 1مقایسه قطر هاله عدم رشد (انحراف معیار±میانگین) ایجاد شده برای باکتری اشرشیا کلی بین عصاره استونی استخراج
شده اسفنج دریایی (حروف التین متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح  %5می باشد).

نمودار  - 2مقایسه قطر هاله عدم رشد (انحراف معیار±میانگین) ایجاد شده برای باکتری اشرشیا کلی بین عصاره استونی استخراج
شده از ستاره دریایی (حروف التین متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح  %5می باشد).

عصاره  10و  20و برای عصاره استونی استخراج شده
از ستاره دریایی و با قطر هاله  0/3±0/2بود .همانگونه
که در نمودارها مشخص شده است ،در اثرگذاری غلظت
های متفاوت از عصارر استخراج شده از اسفن اختالف
معناداری ( )P≤0/05مشاهده شد .اما برای ستاره
دریایی تا غلظت  30میلیگرم بر میلیلیتر هیچگونه
اختالف معناداری مشاهده نشد (.)P≥0/05

MIC .2.3
بر اساس نتای جدول  ،1حداقل اثر
مرارکنندگی از رشد باکتری عصاره استونی اسفن
دریایی برای باکتری اشرشیاکوالی برابر  10میلیگرم

بر میلیلیتر بوده و حداقل اثر مرارکنندگی از رشد برای
عصاره استونی ستاره دریایی برابر  40میلیگرم بر میلی
لیتر بوده است .نتای آزمایشها نشان می دهد که
عصاره استونی استخراج شده از آبفشان دریایی و
شقایق دریایی اثر مرارکنندگی رشد روی باکتری
اشرشیاکوالی ندارد .عصاره ان-هگزانی استخراج شده
از  4گونه بی مرره فاقد اثر مرارکننده رشد روی باکتری
مورد بررسی بوده است.

MBC .3.3
بر اساس نتای جدول  ،2حداقل اثر کشندگی
باکتری عصاره استونی اسفن دریایی بر روی باکتری
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جدول  -1حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره های گرفته شده از چهار گونه بی مهره مورد مطالعه و دو آنتی بیوتیک روی باکتری
اشرشیاکلی

گونه بی مرره
اسفن دریایی
آبفشان دریایی
شقایق دریایی
ستاره دریایی

عصاره استونی
()MIC

عصاره ان-هگزانی
()MIC

10 mg/ml
40 mg/ml

تتراسایکلین
()MIC

-

آمپی سیلین
()MIC
1
1
1
1

1
1
1
1

جدول  -2حداقل غلظت کشندگی عصاره های گرفته شده از چهار گونه بی مهره مورد مطالعه و
دو آنتی بیوتیک روی باکتری اشرشیاکلی

گونه بی مرره

عصاره استونی
()MBC

اسفن دریایی
ستاره دریایی

20 mg/ml
-

اشرشیاکولی  20میلیگرم بر میلیلیتر میباشد .عصارر
استونی ستارر دریایی فاقد اثر کشندگی روی باکتری
اشرشیاکولی بود.

 .4بحث و نتیجه گیری
بسیاری از مطالعات در حال حاضر در زمینة بی
مررگان دریایی نشاندهنده پتانسیل درمانی باالی
ترکیبات زیست فعال آنها است .گونههای مختلف
ستارر دریایی دارای مواد دارویی مفید و ویژگیهای
بیولوژیکی متعددی هستند ).(Emadi, 1387
همچنین از سموم خارتنان در پزشکی و در درمان
سرطان استفاده میشود .بسیاری از گونههای اسفن ها
دارای مواد سمی هستند که این مواد نقش مرمی از
نظر دارویی برای انسان داشته و اثر آنتی بیوتیکی ،ضد
سرطان و ضد تومور دارند ).(Mayer et al., 2011
در شقایقهای دریایی فعالیتهای آنتیبیوتیکی تا حد
زیادی ناشناخته مانده است .دفاع آنتیبیوتیکی و
فاگوسیتی سلولهای آمیبوسیت استخراج شده از
رشتههای مزانتر در شقایقهای دریایی در برخی از
مقالهها مورد بررسی قرار گرفته است ( Alves and
 .)Rosa, 2007بررسیهایی که طی دورههای زمانی
مختلف روی گونههای نرمتنان و خارتنان بنتوزی در
جران صورت گرفته و آزمایشاتی که انجام شده و نتای
بهدست آمده از تحقیق حاضر بیانگر تأثیر فوقالعاده

تتراسایکلین
()MBC
1/5
1/5

آمپی سیلین
()MBC
1/5
1/5

ترکیبات استخراج شده از این موجودات روی باکتری
ها میباشد .تحقیقات نشان داده که متابولیتهای
ثانویة اسفن احتماالً نقش مرمی در دفاع اسفن علیه
برخی خطرات زیستی دارند (Newbold et al.,
) .1999همچنین نشان داده شده است که تولید
متابولیتهای ثانویة اسفن در حفظ زیست محیطی
آنرا در برابر مراجمان ،شکارایان و دیگر رقبا نقش
تعیین کنندهای دارند ).(Devi et al., 2010
 Haugو همکاران ( )2002آثار ضدباکتریایی
سه گونه خارنن شامل توتیا ،ستارر دریایی و خیار
دریایی بهدست آمده از سواحل نروژ مورد مطالعه قرار
دادند .نتای حاصل نشان داد که عصارههای طبیعی
مانند لیزوزیمهای استخراج شده (تست لیزوزیمی) و
سنجش بافت خونی از اندامهای این سه گونه خارتن
به خصوص عصارههای تریه شده از دیواره بدن و مایع
درون شکمی دارای اثر ضدباکتریایی بوده که البته از
این میان بیشترین اثر مربوط به عصارههای به دست
آمده از قسمتهای معده -رودهای و تخم های ستاره
دریایی و تخمهای خیار دریایی بوده است ( Haug et
 .)al., 2002نتای ضد باکتریایی عصارر ستارر دریایی
بهدست آمده در تحقیق حاضر با نتای مطالعات فوق
مشابه بود .محققین مطالعهای با هدف تعیین اثر آنتی
بیوتیکی ستاره دریایی گونه Asterina pectinifera
بر روی باکتری  Staphylococcus aureusانجام
دادند .برای انجام کار ،با استفاده از حالل استون عصاره
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استونی از ستاره دریایی استخراج کردند قطر هاله عدم
رشد به دست آمده بعد از گذشت  12ساعت 0/50
 14/5±میلی متر و بعد از گذشت  18ساعت
 12/5±0/87و بعد از گذشت  24ساعت به اندازه
 11/9±0/69میلی متر بود ( .)Choi et al., 2010در
این تحقیق نیز همانطور که در جداول  1و  2نشان داده
شده است بیشترین قطر هاله عدم رشد ایجاد شده برای
باکتری اشرشیاکلی بعد از گذشت  24ساعت برای
عصارر استونی استخراج شده از ستاره دریایی 7±1/2
میباشد.
 Thangarajو همکاران ( )2011مطالعاتی بر
روی عصارههای دی کلرومتان ،اتانول ،استون ،بوتانول
و متانولی دو گونه شقایق دریایی Stichodactyla
 mertensiiو  Stichodactyla giganteaانجام
دادند .اثر عصارههای گرفته شده را روی ده باکتری گرم
مثبت و منفی و  10قارچ بررسی کردند .بیشترین اثر
ضد باکتریایی در شقایق دریایی گونة S. mertensii
عصاره استونی گرفته شده ثبت گردید و عصاره بوتانولی
شقایق  S. giganteaنیز بیشترین اثر کشندگی را دارا
بود .بیشترین اثر ضد قارای نیز در این آزمایش مربوط
به عصاره متانولی شقایق دریایی گونة S. mertensii
بود .طبق نتای بهدست آمده در این تحقیق بیشترین
قطر هاله ایجاد شده برای باکتری سودوموناس
آروژینوزا با قطر  12/0±0/8میلیمتر برای عصاره
بوتانولی استخراج شده از شقایق گونه
 Stichodactyla giganteanبود و بیشترین قطر
هاله برای قارچ آسپرژیلوس نیجر با قطر 10/3 ± 1/2
میلی متر برای عصاره متانولی استخراج شده از شقایق
 S. mertensiiبود.(Thangaraj et al., 2011) .
نتای تحقیق حاضر در تضاد با نتای بهدست آمده در
تحقیق  Thangarajو همکاران ( )2011بود بهطوری
که در این تحقیق نتای به دست آمده از عصارههای
استونی و ان-هگزانی استخراج شده از شقایق موکتی
نشان دهندر عدم توانایی این عصارهها در جلوگیری از

رشد باکتری اشرشیاکلی میباشد که احتماالً تناقض
نتای مربوط به تفاوت در گونههای شقایق و منطقة
جغرافیایی متفاوت در دو تحقیق میباشد .محققین
همچنین مطالعات گستردهای بر روی طیف گستردهای
از استرهای فنیل پلیبرمی استخراج شده از اسفن
دریایی خانوادر  Dysideaبرای بررسی سه نوع استر
فنیل برمی مورد استفاده قرار دادند .در این مطالعه
حداقل غلظت بازدارنده رشد بر روی  12سویه باکتری
گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت که محدوده
غلظت بازدارنده رشد برای تمام باکتریهای گرم مثبت
 mg/l 4/0-0/1و برای باکتریهای گرم منفی -0/1
 mg/l 16/0بود ) .(Sun et al., 2015در این تحقیق
نیز برای باکتری اشرشیاکلی غلظت بازدارنده رشد
عصاره استونی اسفن  mg/ml 10نشان داده شد که
نتای مشابه نتای پیشین گونههای نرمتن مشابه
میباشد.
با توجه به نتای بهدست آمده ،عصارههای
استونی استخراج شده از اسفن  Cliona spp.از لحاظ
خواص آنتی بیوتیکی قویتر از سه گونه دیگر مورد
مطالعه عمل کرده و هم قدرت مرارکنندگی رشد
باکتری و هم قدرت کشندگی باکتری را داشته است.
نتای نشان داد که بیشترین قطر هالة عدم رشد مربوط
به عصارر استونی گونة اسفن با قطر 16/2±1/5
میلیمتر و کمترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصارر
استونی ستارر دریایی با قطر 0/3±0/2میلیمتر بود.
نتای بهدست آمده نشان داد که عصارر استونی
گونههای اسفن و ستارر دریایی هر دو حاوی ترکیبات
زیست فعال با اثرات ضد باکتریایی هستند ،اما میزان
قدرت کشندگی باکتریایی عصارر استونی اسفن بسیار
بیشتر از ستارر دریایی است .همچنین عصاره استونی
استخراج شده از ستاره دریایی نیز قدرت مرارکننده
رشد باکتری را داشته اما قدرت کشندگی را نداشته
است .عصارههای ان -هگزانی استخراج شده از گونهها
نیز فاقد اثر مرارکنندگی و کشندگی بوده اند.
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