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و  یهگزان-ان یهاعصاره یاثر مهارکنندگ یسةو مقا یبررسارزیابی  
(، اسفنج Phaulasia nigraآبفشان ) یهااستخراج شده از گونه یاستون

(Cliona spp.شقا ،)یموکت یق (Sarcophyton spp.و ستارة در  )یایی 
(Pentaceraster spp.بر باکتر )یاکلیاشرش ی (E. coli) 
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 چکیده
ست ز یطمح ست ز یعیطب یهامنبع فرآورده یایی،در ی ص     ی ست که خصو   عییمحصوالت طب  یگرها در دآن یمیاییش -یساختار  یاتفعال ا
شک  یاهانگ س مطالعه به ینوجود ندارد. ا زییو جانوران خ سة و مقا یمنظور برر صاره  یوتیکیب یخواص آنت ی ستون  یهگزان -ان یهاع  یو ا

(، اسددفن  Phaulasia nigraآبفشددان ) یها( انجام شددد. گونهE. coli) یاکلیاشددرشدد یباکتر یبر رو مررهیگرفته شددده از ارار گونة ب
(Cliona spp. قا تارر در .Sarcophyton spp) یموکت یق(، شددد فارس   ی الرک در خل یرر( از جز.Pentaceraster spp) یایی ( و سددد

صاره   یآورجمع ساندن روش خبه  یریگشدند و ع ستون انجام گرد  زانهگ -ان یهاحالل ی س یدو ا ضد باکتر  ی. برر صاره  یاییخواص   یهاع
شرش   یباکتر یدست آمده رو به سپس رقت لوله   یریگبه روش انتشار در آگار جرت اندازه  یاکلیا   ینیمنظور تعبه یاقطر هالة عدم رشد و 

  -ان یهاصددورت گرفت. عصدداره سددتانداردا یها( با روشMBC) یاییاکترب ی( و حداقل غلظت کشددندگMIC) یحداقل غلظت مرارکنندگ
 یهااستخراج شده از گونه   ینشان ندادند. عصارر استون    یاییمرار و ضد باکتر  یتاستخراج شده از هر ارار گونة مورد مطالعه خاص    یهگزان

و  10 یهاغلظت در یببه ترت یاییاسفن  و ستارر در   یهاگونه یبودند اما عصارر استون   یاییفاقد اثر ضد باکتر  یزن یموکت یقآبفشان و شقا  
شد باکتر  یقدرت مرارکنندگ لیتریلیبر م گرمیلیم 40 شان دادند و همچن  یر ستون    لیتریلیبر م گرمیلیم 20در غلظت  ینرا ن صارر ا  یع

شندگ   سفن ، اثر ک شاهده گرد  یاییباکتر یا شان داد که ب  ی . نتایدم شترین ن ستون    قطر هالة  ی صارر ا شد مربوط به ع سفن  با   ونةگ یعدم ر ا
ستون     ینو کمتر متریلیم 2/16±5/1قطر  صارر ا شد مربوط به ع شان   ی بود. نتا متریلیم3/0±2/0با قطر  یاییستارر در  یقطر هاله عدم ر ن

قدرت   انیزم اماهستند،   یاییبا اثرات ضد باکتر  فعال یست ز یباتترک یهر دو حاو یاییاسفن  و ستارر در   یهاگونه یداد که عصارر استون  
 است. یاییاز ستارر در یشترب یاراسفن  بس یعصارر استون یاییباکتر یکشندگ
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 مقدمه  . 1
درصد سطح  70دریاها و اقیانوس ها بیش از 

درصد  80دهند و از طرفی بیش از زمین را تشکیل می
 .های آبی وجود دارندفقط در اکوسیستم تنوع زیستی

ها بزرگترین منبع حیات در کره زمین بنابراین اقیانوس
 (.Villasin and Pomory, 2000) شمار می آیندبه

و منبع ترکیبات  زیستعنوان خاستگاه ها بهاقیانوس
طبیعی هستند که این ترکیبات در موجودات مختلف 
انباشته شده است. ترکیبات طبیعی موجود در 

عنوان یک منبع غنی از توان بهجانداران دریایی را می
های ترکیباتی با کاربرد غذایی، عطریات، رنگدانه

 Nazemi and) دارویی و پزشکی استفاده نمود

Pishevarzad, 1392.)  15000تاکنون نزدیک به 
دریایی استخراج و  موجوداتترکیب طبیعی از 

ترکیب با  45شناسایی شده است که از این تعداد 
خواص دارویی در مراحل آزمایشی پیش بالینی و 

 .(Franklin and Snow, 2005) بالینی قرار دارند
 60از  دهد که بیشهای انجام شده نشان میبررسی

بر  و دندرصد ترکیبات ضدباکتریایی منشأ طبیعی دار
اساس یک برآورد اقتصادی در آمریکا ساالنه مبلغی 

میلیون دالر صرف تولید ترکیبات ضد  20بیش از 
 (.Kluytmans et al., 1997) شودباکتریایی می

طور به مدت ها قبل از کشف انواع داروها بشر
 عنوان عاملبعضی مواد خام را به کهآموخته بود  تجربی

سال  500-600ضد بیماری مورد استفاده قرار دهد. 
لوبیای شور را  رکپک زد رها شیرقبل از میالد، اینی
 برند. اصطالح آنتی بیوزها به کار میبرای درمان عفونت

(Antibiosis ) به وسیله  1889اولین بار در سال
ه کویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک 

و  ماند به کار بردزنده میموجود ترین در آن فقط قوی
اند سال بعد این اصطالح برای آنتاگونیسم 

 ها نیز مورد استفاده قرار گرفتمیکروارگانیسم
(Charles et al., 2007). 

اشریشیاکلی نوعی باسیل گرم منفی از باکتری 
وده ر رخانواده انتروباکتریاسه است که به طور شایع د

 Madigan and)جانوران خونگرم وجود دارد 

Martinko, 2006.)  ترین عامل شایعاین باکتری
درصد  90عفونت دستگاه ادراری است که حدود 

دهد. عالئم های ادراری را به خود اختصاص میعفونت

بالینی این عفونت به صورت تکرر ادرار، سوزش ادراری، 
با توجه (Todar, 2007).  باشدوجود خون در ادرار می

به رشد روز افزون جمعیت و همچنین مصرف 
ترین ها که مرمخودسرانه یا بیش از حد آنتی بیوتیک

-نتیهای باکتری علیه آعامل پیدایش مقاومت سویه

ها است، نیازهای دارویی جدید در جوامع و بیوتیک
های جدید باکتری و مقاوم به آنتیشناسایی سویه

های بیوتیکنیاز به تولید آنتیهای معمول، بیوتیک
جدید و کارآمدتر در پزشکی و کشف ترکیبات جدید با 

 Kluytmans)درت تأثیرگذاری بیشتر الزامی است ق

et al., 1997.) 
های فرآورده های داروییپژوهش در ویژگی

طبیعی دریایی موجب کشف مواد فعال زیستی گردیده 
ریایی، محیط زیست د .(Bell Smith, 2004) است

ل زیستی است که های طبیعی و فعامنبع فرآورده
ها در دیگر شیمیایی آن-خصوصیات ساختاری

وجود محصوالت طبیعی گیاهان و جانوران خشکی زی 
شاخه جانوری عمده، تنرا دو شاخه در  28. از ندارد
دلیل تنوع زیستی، دریا کنند. بهنمی زیستدریا 

یعی طب ات داروییترکیببرترین مکان برای آغاز ساخت 
تاکنون پژوهشگران  .(Nabipoor, 1387) است

فرآورده طبیعی دریایی را استخراج  7000اند توانسته
درصد از  35ها، درصد از آنرا از جلبک 25کنند که 
درصد از دیگر  24درصد از سالنترها و  18ها، اسفن 
، (Tunicates) دارانمررگان، مانند غالفهای بیشاخه

 هستند( Bryozoa) و بریوزئوها تناننرمتنان، خار
(Carter et al., 2000)،براساس برآوردهای ساالنه . 

فرآیند استخراج دارو از دریا، با نرخ ساالنه ده درصد 
 افزایش برای ترکیبات جدید، در حال رشد است

(Nabipoor et al., 1389). ها جایی که اسفن ازآن
ی از نظر اکولوژو  هستند ضعیفیدارای سیستم دفاعی 

کمی  ةشیمیایی جرت دفع حیوان مراجم توسع
ای ها برخود به توانایی آن ایجرت بقاء گونه اند،یافته

تضعیف موجودات مزاحم زیستی، مرار و مقابله 
 رهای آلوده کنندزا و ارگانیسمهای بیماریمیکروب

 .(Newbold et al., 1999)دیگر بستگی دارد 
های دریایی ستارهدهد که بسیاری از مطالعات نشان می

های دارویی و بیولوژیکی مفیدی هستند دارای ویژگی
های ستاره دریایی های وسیع گونهو استفاده از طیف
عنوان طب سنتی برای درمان بیماری خشک شده به
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های قلبی از آن آسم، برونشیت، دیابت و بیماری
. (Alves, 2007; Alves, 2011)شود استفاده می
صورت طبیعی در مقابل های دریایی بهشقایقهمچنین 

-صورت فاگوسیتوز عمل میعوامل باکتریایی و انگلی به

های فاگوسیت کننده در نظر می رسد سلولنمایند. به
طبیعت به سمت مناطق آلوده و زخم شده مراجرت 

گیرد ها صورت مینمایند و عمل دفع میکروبمی
(Franklin and Snow, 2005). 

خصوص موجودات دریایی )بهبخش اعظمی از 
ها( هنوز ناشناخته باقی مانده که به میکروارگانیسم

 ,Qaralleh) باشندتدری  در حال شناسایی می

حتی در مورد موجودات زنده شناخته شده نیز  (.2010
ها به دست برداری از آناطالعات کافی جرت برره

نیامده است و این در حالی است که هزاران ترکیب 
ی خاص تنرا از تعداد کمی از این موجودات به شیمیای

این تحقیق با  (Nabipoor, 1387). دست آمده است
هدف بررسی و مقایسة خواص آنتی بیوتیکی 

هگزانی و استونی گرفته شده از ارار  -های انعصاره
 Phaulasia)های آبفشان گونهشامل  گونة بی مرره

nigra)   اسفن(Cliona spp.) شقایق موکتی ،
(Sarcophyton spp.)  و ستارر دریایی

(Pentaceraster spp.)  بر روی باکتری اشرشیاکلی
(Escherichia coli)  گردیدانجام .  

 

 ها. مواد و روش2
 هانمونه ییو شناسا یبردارنمونه .2.1

اره های آبفشان، اسفن ، شقایق و ستنمونه
-جمع از جزیره الرک گرم 450دریایی هرکدام به وزن 

با توجه به ها آوری و شسته شدند. شناسایی نمونه
های ظاهری و با استفاده از کلید شناسایی ویژگی
FAO فیتاپی های نمونهانجام گرفت. پس از شستشو-

-شده سپس در اندازه ها جداو شن ماسه ،هاهای نمونه

 -24متری بریده شدند و در دمای های یک سانتی
بعد از آن  و نگرداری شدند.گراد منجمد رجه سانتید

ان دانشگاه تررها فریز شده و به آزمایشگاه شیالت نمونه
برای عصاره  ها، نمونهزداییبعد از انجماد ند ومنتقل شد

 گیری آماده شدند.
 

 یریعصاره گ .2.2

 درونهای خرد شده نمونهگیری برای عصاره
ه حالل افزود نیز هابرابر وزن نمونهدو  و شد ارلن ریخته

-ان حالل ابتدا ،منظور جداسازی ترکیبات. بهشد
ساعت در آزمایشگاه  24هگزان اضافه گردید و به مدت 

 24( قرار داده شدند. پس از C25°در دمای اتاق )
 تا عبور داده شدساعت محلول به دست آمده از صافی 

از این مرحله، بعد  ود.ها از آن جدا شبخش جامد نمونه
هگزانی و ترکیبات موجود -ماند، حالل انمیآنچه باقی 
دست آمده به ر بهعصارسپس . باشدها میدر نمونه

 145و  C40°در دمای  و دستگاه روتاری منتقل گردید
شده و فقط هگزان( تبخیر  -وارد شد تا حالل )اندور 

 . محلول حای نمونه و ترکیبات آن باقی بماند
 مانند روشحالل استون نیز  گیری باعصارهبرای 

تا دو های جامد بر روی نمونه هگزان،-انگیری عصاره
 72ها استون ریخته شده و به مدت نمونه برابر وزن

( قرار داده C25°)ساعت در آزمایشگاه در دمای اتاق 
ساعت محلول به دست آمده را از  72شدند. بعد از 

نه ها از آن جدا شود. صافی گذرانده تا بخش جامد نمو
دوباره محلول به دست آمده )حالل استونی و ترکیبات 
موجود در نمونه( به دستگاه روتاری جرت تبخیر حالل 

 ,Nazemi and Pishevarzad) منتقل گردید

1392). 
 

 یاییخواص ضد باکتر یبررس .2.3
ص ضدباکتریایی به روش انتشار در بررسی خوا

و  (Sharma and Sharma, 2011) آگار )ااهک(
 Bacterial Broth Dilution) ایلوله رقت

Methods )سویه ابتدا  .به شرح زیر انجام گرفت
از مرکز  Escherichia coli ATCC 15224باکتری 

ورت صهای صنعتی ایران بهها و باکتریکلکسیون قارچ
اولیه  کشت باکتری سپس سویه .لیوفیلیزه تریه شد

در  C37°ساعت در دمای  24داده شد و به مدت 
ر منظوهای تک بهقرار داده شد تا از کلونیوباتور انک

-ها آنش استفاده شود. پس از رشد باکتریانجام آزمای

-و با استفاده از آنس کلونی شدند ها از انکوباتور خارج

های های تک ایجاد شده به محیط براث در لوله
. این کار آنقدر تکرار شد تا کدورت شدندآزمایش وارد 

یکسان  5/0 مک فارلند محیط براث با کدورت لوله
 از سوسپانسوین باکتریایی در شرایط کامالً .گردید
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سترون با سوآب به صورت سطحی بر روی محیط مولر 
. (Villanova, 2004) هینتون آگار کشت داده شد

 5سپس در پلیت های حاوی محیط مولر هینتون آگار 
متر با فواصل منظم از میلی 6ااهک به قطر تقریبی 

شد. در هر  ایجادله مناسب از دیواره پلیت هم و فاص
، 75/0، 50/0، 1/0های میکرولیتر از رقت 20ااهک 

5/1 ،2 ،3 ،5 ،7 ،10 ،20 ،30 ،40 ،50 mg/ml عصاره 
های حاوی کشت باکتری و عصاره به  ریخته شد. پلیت

قرار داده شدند.  C37°ساعت داخل انکوباتور  24مدت 
عدم رشد تشکیل شده  هایقطر هالهبعد از این مدت 

 گیری و ثبت شدند. آزمایشات سه بار تکرار شدنداندازه
 SPSS 22جرت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  و

 استفاده گردید. 
 

 Minimum) حداقل غلظت بازدارنده یینتع .2.4

Inhibitory Concentration) 
 5/1×610که حاوی  5/0مک فارلند از لوله 

استریل های لیتر به لولهمیلی 1 به مقدار ،باکتری بود
از آخرین رقت عصاره که دارای  اضافه شد، سپس

های رقیقهاله عدم رشد بود به مراتب غلظت کمترین
های آزمایش به لوله لیترمیلی 1ها تریه شد و تر عصاره

در نظر گرفتن شاهد مثبت از آنتی برای اضافه گردید.
های سیلین، با غلظتآمپی های تتراسایکلین وبیوتیک

عنوان شاهد منفی به درصد استفاده شد و به 2تا  5/0
ها ماده فعال بیولوژیک اضافه نگردید. در یکی از لوله

داخل یک لوله نیز تنرا محیط کشت فاقد ماده موثره 
و باکتری قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی 

ها تمام لوله درب خطای آزمایش مشخص گردد. سپس
به مدت  C37° انکوباتور با دمایبا پنبه بسته شد و در 

 (.Farjami et al,. 2014) ساعت قرار داده شد 24
های آزمایش از انکوباتور ساعت لوله 24پس از 

 خارج شده و کدورت آنرا مورد بررسی قرار گرفتند. لوله
کنترل که فاقد ترکیبات فعال بیولوژیک بود بسیار کدر 

د را داشتهها در آن فرصت رششده بود، زیرا باکتری
اند. برای ادامه کار سایر لوله ها با لوله مذکور به صورت 
 ااشمی مقایسه شدند )این آزمایش برای هر عصاره ب

 هایی که کدورت داشتندسه بار تکرار انجام شد( و لوله
رت دوهایی که در آن کامه کار خارج شدند و لولهاز اد

مشاهده نشد به منظور ادامه کار جدا شدند. الزم به 

های بدون ذکر است غلظت مواد مصرفی در لوله
عت از رشد و افزایش که به ممان MICکدورت میزان 
ه دهندباشد را نشان داده، که نشانها میتعداد باکتری

تواند به عنوان یک انتخاب مناسب ضد این است که می
های درمان بیماران مورد آزمایشمنظور باکتریایی به

 بعدی قرار بگیرد.
 

 مطلق یحداقل غلظت کشندگ یینتع .2.5
ِ(Minimum Bactericidal Concentration) 

د مور هایمنظور تعیین توانایی عصارهبهدر ادامه 
ا ههایی که در آنها از لولهنظر در از بین بردن باکتری

کدورت مشاهده نشده بود توسط آنس نمونه گرفته 
د. ده شنوترینت آگار انتقال داشده و به محیط کشت 

ها به انکوباتور منتقل شدند و در دمای سپس پلیت
°C37  24گرداری شدند. پس از ساعت ن 24به مدت 

کیل های تشها بررسی شدند و تعداد کلونیساعت پلیت
هایی که باکتری ( شمرده شد. در پلیتCFUشده )

ر نظرشد کرده بود نشاندهنده این بود که عصاره مورد 
ر ، اما دتنرا توانایی مرار رشد و تکثیر باکتری را دارد

 کلونی باکتری مشاهده شد 8پلیت هایی که کمتر از 
که ماده مورد نظر سبب مرگ  دهنده آن بودنشان

 باشدمی MBCباکتری شده است که این مقدار برابر با 
(Farjami et al,. 2014).  

 

 . نتایج  3
 انتشار در آگار .3.1

 شدهای مورد مطالعه در جلوگیری از ررقتتأثیر 
گذاری با ایجاد هالهباکتری اشرشیاکلی در روش ااهک

رایی حاصل از های عدم رشد مشاهده شد. نتای  ن
متر( شد )میلیهای عدم رمیانگین میزان هاله

های برای عصاره آورده شده است. 2و  1نمودارهای در
هیچ  د آزمایشگونه مور 4استخراج شده از  هگزانی -ان

-در مورد عصارهگونه هاله عدم رشدی مشاهده نشد. 

 کتیمو های استونی نیز دو عصاره گرفته شده از شقایق
و  نشان ندادندای و آبفشان هیچ گونه قطر هاله

نی استو ربیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصار
و  2/16±5/1استخراج شده از اسفن  با قطر هاله 

به غلظت  قطر هاله عدم رشد مربوطرین میزان کمت
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و برای عصاره استونی استخراج شده  20و  10عصاره 
همانگونه  بود. 3/0±2/0از ستاره دریایی و با قطر هاله 

غلظتکه در نمودارها مشخص شده است، در اثرگذاری 
اختالف   استخراج شده از اسفن رهای متفاوت از عصار

ستاره مشاهده شد. اما برای  (≥05/0P)معناداری 

گونه لیتر هیچگرم بر میلیمیلی 30دریایی تا غلظت 
 .  (≤05/0P)اختالف معناداری مشاهده نشد 

 

3.2. MIC 

، حداقل اثر 1جدول  بر اساس نتای 
مرارکنندگی از رشد باکتری عصاره استونی اسفن  

گرم میلی 10اشرشیاکوالی برابر اکتری دریایی برای ب

رای دگی از رشد بنلیتر بوده و حداقل اثر مرارکنبر میلی
گرم بر میلی میلی 40عصاره استونی ستاره دریایی برابر 

ها نشان می دهد که نتای  آزمایش لیتر بوده است.
استخراج شده از آبفشان دریایی و  عصاره استونی

روی باکتری  شقایق دریایی اثر مرارکنندگی رشد
هگزانی استخراج شده -اشرشیاکوالی ندارد. عصاره ان

ری روی باکت رشد هگونه بی مرره فاقد اثر مرارکنند 4از 
  است. مورد بررسی بوده

 

3.3. MBC 

، حداقل اثر کشندگی 2جدول  ای نتبر اساس 
تری باک باکتری عصاره استونی اسفن  دریایی بر روی

خراج است  یعصاره استون   ینب یکل یااشرش   یباکتر یشده برا  یجاد( امیانگین±یارقطر هاله عدم رشد )انحراف مع  یسه مقا - 1 مودارن
 باشد(. یم %5دار در سطح یاختالف معن یانگرمتفاوت ب ین)حروف الت یاییشده اسفنج در

خراج است یعصاره استون  ینب یکل یااشرش   یباکتر یشده برا  یجاد( امیانگین±یارقطر هاله عدم رشد )انحراف مع  یسه مقا - 2 مودارن
 باشد(. یم %5دار در سطح یاختالف معن یانگرمتفاوت ب ین)حروف الت یاییشده از ستاره در
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 رباشد. عصارلیتر میگرم بر میلیمیلی 20اشرشیاکولی 
دریایی فاقد اثر کشندگی روی باکتری  راستونی ستار
  .بوداشرشیاکولی 

 
 . بحث و نتیجه گیری4

بی ةبسیاری از مطالعات در حال حاضر در زمین
دهنده پتانسیل درمانی باالی مررگان دریایی نشان

های مختلف هنگوست. ا هاترکیبات زیست فعال آن
های دریایی دارای مواد دارویی مفید و ویژگی رستار

. (Emadi, 1387)بیولوژیکی متعددی هستند 
همچنین از سموم خارتنان در پزشکی و در درمان 

ها های اسفن د. بسیاری از گونهشوسرطان استفاده می
که این مواد نقش مرمی از  هستنددارای مواد سمی 

نظر دارویی برای انسان داشته و اثر آنتی بیوتیکی، ضد 
. (Mayer et al., 2011) ضد تومور دارند و سرطان

حد  بیوتیکی تاهای آنتیهای دریایی فعالیتدر شقایق
بیوتیکی و زیادی ناشناخته مانده است. دفاع آنتی

 ازهای آمیبوسیت استخراج شده فاگوسیتی سلول
های دریایی در برخی از های مزانتر در شقایقرشته
 Alves and) ها مورد بررسی قرار گرفته استمقاله

Rosa, 2007.) های زمانی هایی که طی دورهبررسی
تنان و خارتنان بنتوزی در های نرممختلف روی گونه

جران صورت گرفته و آزمایشاتی که انجام شده و نتای  
عاده البیانگر تأثیر فوق ق حاضرتحقیدست آمده از به

ترکیبات استخراج شده از این موجودات روی باکتری
های تحقیقات نشان داده که متابولیت باشد.می ها

نقش مرمی در دفاع اسفن  علیه  اسفن  احتماالً ةثانوی
 ,.Newbold et al) برخی خطرات زیستی دارند

تولید  همچنین نشان داده شده است که .(1999
زیست محیطی  حفظدر اسفن   ةهای ثانویمتابولیت

شکارایان و دیگر رقبا نقش  ،آنرا در برابر مراجمان
 .(Devi et al., 2010) دندارای تعیین کننده

 Haug ( 2002و همکاران )باکتریایی آثار ضد
دریایی و خیار ر ، ستارتوتیاسه گونه خارنن شامل 

مورد مطالعه قرار دست آمده از سواحل نروژ دریایی به
های طبیعی ه عصاره. نتای  حاصل نشان داد کدادند

زیمی( و های استخراج شده )تست لیزومانند لیزوزیم
 تنن سه گونه خارهای ایسنجش بافت خونی از اندام

ن و مایع های تریه شده از دیواره بدبه خصوص عصاره
باکتریایی بوده که البته از درون شکمی دارای اثر ضد

 های به دستمیان بیشترین اثر مربوط به عصارهن ای
اره های ست ای و تخمروده -های معدهآمده از قسمت
 Haug et) بوده است های خیار دریاییدریایی و تخم

al., 2002.)  نتای  ضد باکتریایی عصارر ستارر دریایی
دست آمده در تحقیق حاضر با نتای  مطالعات فوق به

ییین اثر آنتعت ای با هدفمطالعه محققینمشابه بود. 
 Asterina pectiniferaبیوتیکی ستاره دریایی گونه 

انجام  Staphylococcus aureusبر روی باکتری 
با استفاده از حالل استون عصاره  برای انجام کار،دادند. 

 یباکتر یرو یوتیکب یمهره مورد مطالعه و دو آنت یگرفته شده از چهار گونه ب یعصاره ها یحداقل غلظت مهار کنندگ  -1جدول 
 کلییااشرش

 آمپی سیلین تتراسایکلین           هگزانی         -عصاره انعصاره استونی      گونه بی مرره

   (MIC           )     (MIC            )    (MIC         )        (MIC) 

 mg/ml 10                -                         1                           1    اسفن  دریایی

 1                            1                        -                         - آبفشان دریایی

 1                            1                        -                          - شقایق دریایی

 mg/ml 40                -                         1                            1    ستاره دریایی
 

مهره مورد مطالعه و  یگرفته شده از چهار گونه ب یعصاره ها یحداقل غلظت کشندگ  -2جدول 
 یاکلیاشرش یباکتر یرو یوتیکب یدو آنت

 عصاره استونی                    تتراسایکلین                آمپی سیلین    گونه بی مرره

     (MBC                        )  (MBC             )     (MBC) 

 mg/ml 20                          5/1                         5/1   اسفن  دریایی

 5/1                        5/1                                    - ستاره دریایی
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استونی از ستاره دریایی استخراج کردند قطر هاله عدم 
 50/0ساعت  12رشد به دست آمده بعد از گذشت 

ساعت  18میلی متر و بعد از گذشت  ±5/14
ساعت به اندازه  24و بعد از گذشت  87/0±5/12
در  (.Choi et al., 2010) میلی متر بود 69/0±9/11
نشان داده  2و  1ر که در جداول وتحقیق نیز همانطاین 
قطر هاله عدم رشد ایجاد شده برای بیشترین است  شده

ساعت برای  24باکتری اشرشیاکلی بعد از گذشت 
 7±2/1 استونی استخراج شده از ستاره دریایی رعصار
 باشد.می

Thangaraj بر مطالعاتی  (2011) و همکاران
های دی کلرومتان، اتانول، استون، بوتانول روی عصاره

 Stichodactylaو متانولی دو گونه شقایق دریایی 

mertensii و Stichodactyla gigantea  انجام
های گرفته شده را روی ده باکتری گرم . اثر عصارهدادند

قارچ بررسی کردند. بیشترین اثر  10و  مثبت و منفی
 S. mertensii نةگو ضد باکتریایی در شقایق دریایی

انولی و عصاره بوت ثبت گردیدعصاره استونی گرفته شده 
نیز بیشترین اثر کشندگی را دارا  S. giganteaشقایق 

بود. بیشترین اثر ضد قارای نیز در این آزمایش مربوط 
 S. mertensii دریایی گونة به عصاره متانولی شقایق

 ریندست آمده در این تحقیق بیشتطبق نتای  به بود.
قطر هاله ایجاد شده برای باکتری سودوموناس 

متر برای عصاره میلی 0/12±8/0آروژینوزا با قطر 
بوتانولی استخراج شده از شقایق گونه 

Stichodactyla gigantean  بود و  بیشترین قطر
 3/10 ± 2/1هاله برای قارچ آسپرژیلوس نیجر با قطر 

میلی متر برای عصاره متانولی استخراج شده از شقایق 
S. mertensii .بود (Thangaraj et al., 2011) .

دست آمده در نتای  بهنتای  تحقیق حاضر در تضاد با 
طوری ( بود به2011و همکاران )  Thangarajتحقیق

های نتای  به دست آمده از عصاره که در این تحقیق
استخراج شده از شقایق موکتی  هگزانی-استونی و ان
ها در جلوگیری از عدم توانایی این عصاره رنشان دهند

که احتماالً تناقض  باشدکلی میرشد باکتری اشرشیا
های شقایق و منطقة نتای  مربوط به تفاوت در گونه

 محققین .باشدجغرافیایی متفاوت در دو تحقیق می
ای گستردهروی طیف بر  ایمطالعات گسترده همچنین

برمی استخراج شده از اسفن  استرهای فنیل پلی از
برای بررسی سه نوع استر  Dysidea خانوادر دریایی

. در این مطالعه دادندفنیل برمی مورد استفاده قرار 
سویه باکتری  12حداقل غلظت بازدارنده رشد بر روی 

گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت که محدوده 
 های گرم مثبتنده رشد برای تمام باکتریبازدار غلظت

1/0-0/4 mg/l 1/0های گرم منفی و برای باکتری- 
0/16 mg/l بود (Sun et al., 2015).  در این تحقیق

نیز برای باکتری اشرشیاکلی غلظت بازدارنده رشد 
نشان داده شد که  mg/ml 10عصاره استونی اسفن  

ه تن مشابنرمهای نتای  مشابه نتای  پیشین گونه
 .باشدمی

های عصاره ،دست آمدهبهبا توجه به نتای  
از لحاظ  .Cliona sppاستونی استخراج شده از اسفن  

ورد م تر از سه گونه دیگرخواص آنتی بیوتیکی قوی
عمل کرده و هم قدرت مرارکنندگی رشد  مطالعه

 باکتری و هم قدرت کشندگی باکتری را داشته است.
 ربوطم رشد عدم هالة قطر بیشترین که داد نشان نتای 
 2/16±5/1 قطر با اسفن  گونة استونی عصارر به

 صاررع به مربوط رشد عدم هاله قطر کمترین و مترمیلی
. بود مترمیلی3/0±2/0 قطر با دریایی ستارر استونی
 استونی عصارر که داد نشان آمده دستبه نتای 
 ترکیبات حاوی دو هر دریایی ستارر و اسفن  هایگونه
 یزانم اما هستند، باکتریایی ضد اثرات با فعال زیست
 بسیار  اسفن استونی عصارر باکتریایی کشندگی قدرت
همچنین عصاره استونی  .است دریایی ستارر از بیشتر

استخراج شده از ستاره دریایی نیز قدرت مرارکننده 
رشد باکتری را داشته اما قدرت کشندگی را نداشته 

ها هگزانی استخراج شده از گونه -های انارهاست. عص
نیز فاقد اثر مرارکنندگی و کشندگی بوده اند.
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