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 چکیده

سواحل جنوبی دریای  Didacnaو  Cerastodermaهای ایارزیابی خصوصیات ضدباکتریایی همولنف دوکفه حاضر،هدف از مطالعه  

 غلظت درصد انتخاب میکروبی اولیه از روش انتشار دیسک در آگار، ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن و برایبود. برای تعیین فعالیت ضد خزر

های ترین قطر هاله عدم رشد در رقتترین و کمدرصد استفاده شد. بیش 56/1، 125/3، 25/6 ،5/12، %25های مختلف ها، از رقتعصاره

های مربوط به غلظت Cerastodermaای در دوکفه Escherichia coli (ATC C25922)ها بر علیه باکتری ایمختلف از همولنف دوکفه

  Klebsiella pnuemoniaeچنین در باکتری بود. هم 125/3و  %25های مربوط به غلظت Didacnaای و در دوکفه 56/1و  25%

(NCTC5056) ای ترین قطر هاله عدم رشد در همولنف دوکفهترین و کمبیشCerastoderma 125/3و  %25های ترتیب مربوط به غلظتبه 

ترین قطر هاله عدم رشد ترین و کمبیش Entroccus facciumبود. در باکتری  125/3و  %25های مربوط به غلظت Didacna ایو در دوکفه

بود. با  56/1و  %25های مربوط به غلظت Didacnaای و در دوکفه 125/3و  %25های مربوط به غلظت Cerastodermaای در دوکفه

تری پایین MICدارای  Didacnaهمولنف صدف  .>p)05/0) داری افزایش پیدا کردطور معنیهباکتری آن بافزایش غلظت همولنف، فعالیت ضد

 Cerastodermaهمولنف صدف  MICبود اما میزان  K. pnuemoniaeو  E. coliهای یبر علیه باکتر Cerastodermaدر مقایسه با صدف 

های این پژوهش با توجه به یافتهبنابراین  .>p)05/0) تر بودکم Entroccus facciumبر علیه باکتری  Didacnaدر مقایسه با صدف 
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 مقدمه

منظور شناسایی و معرفی در سالیان اخیر مطالعات فراوانی به       

 جدید از منابع طبیعی افزایش یافته استترکیبات ضدمیکروبی 

(Marshall  وArenas، 2003). ساختارها، دریایی، موجودات اغلب 

 و هاي احسـاسیمکانیزم تکثیر و هايسیستم متابولیکی، مسیرهاي

منحصر  هايویژگی بروز این دارند که علت فرديبه منحصر دفاعی

 سرد هايمانند آبمحیطی  شرایط از طیف وسیعی در زندگی فرد،هب

هاي مختلف، شرایط ها، شوريقطبی، فشار بسیار زیاد اعماق اقیانوس

(. این موجودات Sperstad، 2011است ) نوري و تاریکی مختلف و ...

هاي بیواکتیو را در پاسخ به این فشارها براي محافظت از متابولیت

چسبنده موجودات  دریایی زیستمحیط در چنینهم کنند.می تولید خود

و غیرمتحرک با تهدید اشغال فضا توسط سایرین مواجه هستند و در 

کنند نتیجه با تولید ترکیبات ضدمیکروبی قلمرو خود را حفظ می

(Falanga، 2016 ؛Sperstad، 2011 ؛Tincu  وTaylor، 2004 تراکم .)

باشد شان میتر از آب دریاي اطرافها بیشايها در بدن دوکفهباکتري

تواند کشنده باشد. ها میتراکم باال در صورت بیماریزا بودن آن و این

هاي ها به سیستمها براي حفاظت در برابر میکروارگانیسمايدوکفه

سازي( و همورال )لکتین، آگلوتینین، انکپسوله )فاگوسیتوز، سلولی دفاع

 ،Canesiهستند ) وابسته ضدمیکروبی( فاکتورهاي و لیزوزومال هايآنزیم

اي، منبع با هاي دوکفهتنان دریایی مانند صدف(. بنابراین نرم2002

کنند. در این زمینه مطالعات ارزشی از ترکیبات ضدمیکروب ارائه می

زي و دریازي انجام شده است. بسیار زیادي بر روي منابع خشکی

مطالعات متعدد نشان داده است که منابع دریایی مختلف، از قدرت 

 برخوردارند خوبی بسیار باکتریاییضد و قارچیدض ویروسی،ضد

(Manivannan، 2011.) تري بیش سابقه دریا در که زندگیتوجه به این با

تري براي تکامل نسبت به زندگی در خشکی دارد آبزیان فرصت بیش

نظر هرو باند، از ایندر خود براي مواجهه با شرایط گوناگون داشته

توانند حاوي تر میهاي کم تحرکویژه گونهرسد این موجودات بهمی

. (Malve ،2016) باشند میکروبیضد پپتیدهاي انواع مانند مفید ترکیبات

تنان، تاکنون در رابطه با خصوصیات ضدمیکروبی ترکیبات بدن نرم

اي که در سواحل دریاي خزر به فراوانی یافت هاي دوکفهمانند صدف

)منظور از مطالعات  شده است شوند، مطالعات محدودي انجاممی

 Cerastoderma هايباشد(. صدفتنان سواحل خزر میمحدود از نرم

تراکم باالیی در سواحل جنوبی دریاي خزر دارند و نقش  Didacnaو 

پوستان، ماهی و پرندگان عنوان یک منبع غذایی، براي سختمهمی به

تنان با توجه به حجم انبوه مطالعات بر روي نرم نمایند.آبچر ایفا می

تنان سواحل شمالی، فارس و در مقابل مطالعات اندک بر روي نرمخلیج

هدف از مطالعه حاضر، بررسی خصوصیات ضدباکتریایی همولنف دو 

سواحل جنوبی دریاي خزر  Didacnaو  Cerastodermaهاي ايکفه

چنین ترکیبات و هم بود. مطالعه خصوصیات ضدباکتریایی این

ها زمینه تحقیقات وسیعی را در زمینه معرفی شناسایی و جداسازي آن

ها در صنایع ترکیبات ضدمیکروب طبیعی جدید براي کاربرد آن

 نماید.پروري فراهم میغذایی، دارویی و آبزي

 

 هامواد و روش

صدف  30تعداد  ای و تهیه همولنف:برداری دوکفهنمونه      

Cerastoderma (1/0±7/2 و مترسانتی )عدد صدف  25Didacna 

( از نواحی جنوبی دریاي خزر واقع در شهرستان مترسانتی 1/0±5/3)

آوري دوره جمع 3، طی 1394سال  طی دوره از خرداد تا تیر در لنگرود،

 7-25برداري، دامنه دماي آب دریا حدود  شدند. در روزهاي نمونه

بود.  ppt 13-12 1میزان شوري آب برابر با  گراد بود و درجه سانتی

از بستر دریا توسط  Didacnaو  Cerastodermaهاي صدف نمونه

هاي مخصوص قرار داده شد تهیه شده و داخل دبه Drageگیر نمونه

رسانی شد و به آزمایشگاه منتقل گردید. و توسط پمپ هوا، اکسیژن

مهرگان کلید شناسایی اطلس بیوسیله لوپ و داخل آزمایشگاه به

(. 1379 ها شناسایی شدند )بیرشتین،ايکفهدریاي خزر از سایر دو

 نشان داده شده است. 1هاي مورد مطالعه در شکل ايکفهتصاویر دو

همولنف از ماهیچه نزدیک به مرکز )سینوس عضله شکمی(، از طریق 

آوري شد. جمعلیتر میلی 1 شکافی در صدف با استفاده از سرنگ

هاي ضدانعقاد( هاي جداگانه )میکروتیوپهاي همولنف در لولهنمونه

داري راي کاهش توده شدن هموسیت بر روي یخ نگهدند و بداده ش قرار

کردن توسط دستگاه سانتریفیوژ  سانتریفیوژ با پالسما از هموسیت شدند.

درجه  10در دماي  ₓ g800در  Eppendorfشرکت   5702مدل 

سازي شد و هر دو جزء دقیقه از پالسما جدا 15مدت گراد بهسانتی

داري شدند. تا از استفاده مجدد نگهگراد درجه سانتی -80در دماي 

میکروبی هموسیت انجمادزدایی شد و به آن سرم پیش از تست آنتی

سلول  106ازاي میکرولیتر به 200فیزیولوژي استریل اضافه شد )

 ثانیه در معرض امواج اولتراسوند قرار 60ت مدها بههموسیت(. نمونه

با گراد درجه سانتی 10دقیقه در دماي 10مدت گرفتند وسپس به

به  g 10000سانتریفوژ شدند مایع رویی دوباره در دور  g  400دور

تا بقایاي  شدسانتریفوژ گراد درجه سانتی 4 دقیقه در دماي 30مدت 

 HLS (Hemocyte Lysate  حاصلروییسلولی جدا شوند و مایع

Supernatant) آوري شد. پالسما یا جمع استPL نیز پس از انجماد 

 g  10000با دور گراد درجه سانتی 4 دقیقه در دماي 30مدت به زدایی

 .(Casas، 2011) آوري شدسانتریفوژ شد و مایع رویی جمع
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 Escherichia coli  (ATC راي مطالعه ب منتخب ارگانیسممیکرو       

C25922)،  Klebsiella pnuemoniae  (NCTC 5056) و  Enterccus  

faccium (ATCC 19433) هشکده پژو صورت لیوفیلیزه ازبوده که به

اي ایران مرکز منطقهو صنعتی  هاي علمیسازمان پژوهش بیوتکنولوژي

با  هاي صنعتی ایران خریداري و مجدداًها و باکتريکلکسیون قارچ

آمیزي گرم تایید گردید. سویه هاي بیوشیمیایی و توسط رنگتست

حالت کشت زنده تبدیل شد. استاندارد تهیه شده از حالت لیوفیلیزه به

ت حساسیت و تس هاباکتري بودن خالص جهت تایید استاندارد آزمایشات

ها صورت و جنتامایسین نیز جهت کنترل مثبت باکتري سیلینبه آمپی

کیفی انتشار دیسک در آگار  میکروبی با روشتعیین فعالیت ضد گرفت.

و دو روش کمی میکرودایلوشن یا ماکرودایلوشن مورد ارزیابی قرار 

هاي رشد یافته در گرفت. براي تهیه سوسپانسیون میکروبی، از کلنی

، ( کشور آلمان(Merckد آگار یا نوترینت آگار از برند شرکت مرک بال

یک کلنی با لوپ استریل به محیط کشت آبگوشت مولر هینتون براث 

اضافه گردید. سپس این سوسپانسیون براي رسیدن به فاز لگاریتمی 

ساعت و در دماي  24مدت به 150rpmدار در دور در انکوباتور شیکر

وسیله سرم ههاي بانکوبه گردید. سپس باکتريدرجه سلسیوس  37

فیزیولوژي شستشو داده شد و سوسپانسیون معادل نیم مک فارلند 

)cfu/ml 810  ×5/1 جهت انجام مطالعات ضدباکتریایی همولنف تهیه )

گیري فارلند اندازه مک تهیه نیم هدف از (.Madhumathi، 2011) گردید

لیتر میلی 5/0 زدن مداوم هم یون باسوسپانس تهیه براي باشد.می کدورت

از  اسیدسولفوریک اضافه گردید.میکرولیتر  5/99کلرور باریم را  به 

میکرولیتر  250درصد تهیه گردید به این ترتیب که  25رقت  هموسیت

از هموسیت برداشته شد و با استفاده از محیط مولر هینتون براث به 

، 25هاي سریالی شامل لیتر رسانده شد. سپس رقتمیلی 1حجم 

براي بررسی اثرات  درصد تهیه گردید. 56/1و  125/3، 25/6، 5/12

 Agar disk diffusion)) باکتریایی از روش انتشار دیسک در آگارضد

 بیوگرامآنتی هايآزمون در استفاده مورد کشت استفاده شد. محیط

تلقیح  از پس دیسک انتشار روش بود. در آگار هینتون مولر شامل

 سوآپ وسیلهبه باکتریایی هايسوسپانسیون چمنی کشت( باکتریایی

 به میترمیلی 6 قطر با هاي کاغذيدیسک آگار، محیط روي )استریل

 پنس یک وسیلهبه پلیت لبه از و یکدیگر از مترمیلی 25 حداقل فاصله

دست آمده ههاي باز رقت . شد داده قرار آگار سطح روي دقتبه استریل

 دیسک هر به آن از میکرولیتر20همولنف )که در باال توضیح داده شد( 

محیط استریل زیر هود در دماي  در خشک شدن از بعد شد و اضافه

 آگار محیط در پنس فشار با هادیسک آرامی به ساعت، 3مدت اتاق به

 هاپلیت سپس .ها با استفاده از پارافیلم بسته شدثابت شد و درب پلیت

 درجه 4 دماي با یخچال درون انتشار پیش براي دقیقه 31 مدتبه

 با انکوباتور در هاپلیت مرحله این از شدند. بعد داده قرار سلسیوس

 این مدت از پس .گرفتند قرار ساعت 24 مدتبه سلسیوس درجه 37 دماي

 گیرياندازه دقتبه کولیس توسط دیسک اطراف شده تشکیل هاله قطر

. در هر آزمایش (Abubakar ،2005؛ Abd El Mageid ،2012) شد

 شاهدنمونه شاهد محیط کشت با  دیسک آغشته به سرم فیزیولوژي )

مثبت(  شاهدبیوتیک )نتیآمنفی( و محیط کشت با دیسک آغشته به 

هاي آزمون .(Abubakar ،2005 ؛Abd El Mageid ،2012) شد داده قرار

منظور کنترل و به انجام  شدمرتبه تکرار  3حساسیت ضدباکتریایی با 

هاي تجاري حاوي آنتی باکتریایی از دیسکنتایج آزمون حساسیت ضد

بیوتیک محصول شرکت بیومیرکشور فرانسه شامل جنتامایسین و 

  (.Abubakar، 2012استفاده گردید ) مثبت( شاهدسیلین )آمپی

 The Minimum Inhibitory باکتري کنندگیمهار غلظت حداقل       

Concentration (MIC) وسیله روش ماکرودایلوشن هتوسط همولنف ب

 سريیک از طور مجزاهکه براي هر باکتري ب ترتیبسنجیده شد. بدین

هاي مورد نظر از همولنف گردید و رقت استفاده تاییهشت هايلوله

 لوله شش هاي حاوي محیط مولر هینتون براث تهیه گردید.در لوله

مثبت  )محیط  شاهد عنوانبه لوله همولنف و یک هاي مختلفرقت براي

محیط (منفی  شاهد عنوانهب لوله یک و ،)بیوتیکآنتی + کشت براث

 هالوله تمامی به شد سپس گرفته درنظر )سرم فیزیولوژِي + کشت براث

 مک فارلند نیم باکتري سوسپانسیون میکرولیتر   1منفی  شاهد جزبه

 کرده مخلوط کشت محیط در را باکتري خوب سمپلر توسط و اضافه

 شد داده قرار درجه 37 دماي با درانکوباتور ساعت 24 مدتبه هالوله و

 نشد )باالترین رقتی دیده آن در رشدي کدورت هیچ که ايلوله آخرین و

 بازدارندگی غلظت حداقل عنوانبه )نشد مشاهده آن در کدورتی که

(MIC)  شد انتخاب (Madhumathi، 2011.)  حداقل غلظت کشندگی

 توسط Minimum Bactericidal Concentration (MBC) باکتري

، از MICصورت که پس از تعیین همولنف نیز سنجیده شد، بدین

میکرولیتر روي محیط مولر  10هایی که فاقد کدورت بود مقدار لوله

گراد یدرجه سانت 37هینتون آگار، کشت داده شد. سپس در دماي 

عدم تشکیل کلنی روي پلیت  صورت در انکوبه گردید. ساعت 24مدت به

 
  Didacna صدفو )ب(  Cerastoderma )الف( صدف: 1شکل 

 (1379 )بیرشتین،
 

 با
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هینتون آگار، باالترین رقت از همولنف که فاقد رشد باکتري روي مولر

 (.Madhumathi، 2011) درنظر گرفته شد MBCعنوان محیط باشد به

 افزارنرم در گردآوري از پس اطالعات: آماری تحلیل و تجزیه روش       

Excel رح عنوان بانک اطالعاتی ذخیره گردید. آزمایش در قالب طبه

ام گردید. کامالً تصادفی و با سه تکرار توسط آزمون آنالیز واریانس انج

 فت.گر صورت 20 ورژن  SPSSافزارنرم استفاده از ها باداده تحلیل و تجزیه

 

 نتایج
همولنف  ضدمیکروبی فعالیت بررسی از آمده دستهنتایج ب       

 مهار هاله قطر تعیین با  Cerastodermaو    Didacnaهاي ايدوکفه

 هاله ارائه شده است. مشاهده 1جداول  در MIC ،MBCروش  و رشد

 .Eو  E. coli ،K. pnuemoniaeهاي باکتري کشت محیط در رشد عدم

faccium هاي ايضدباکتریایی عصاره در دوکفه اثر مؤیدDidacna  و

Cerastoderma .در باکتري  بودE. coli ترین قطر هاته ترین و کمبیش

هاي غلظت مربوط به ترتیببه Cerastodermaاي دوکفه عدم رشد براي

هاي ترتیب مربوط به غلظتبه Didacnaاي براي دوکفه %56/1و  25

شود با افزایش طورکه مشاهده میدرصد بود. همان 125/3و  25

داري افزایش یافت طور معنیقطر هاله بازدارندگی بهغلظت همولنف، 

(05/0>p) اي بازدارندگی براي دوکفه هاله ترینبیش طوريهبDidacna 

 4/19معادل  Cerastodermaاي متر و براي دوکفهمیلی 18معادل 

اي ترین براي دوکفهبیش  K. pnuemoniaeدر باکتري متر بود.میلی

Cerastoderma اي دوکفه براي و درصد 25 هايغلظت به مربوط ترتیببه

Didacna درصد بود. با افزایش  25هاي ترتیب مربوط به غلظتبه

داري افزایش یافت طور معنیغلظت همولنف، قطر هاله بازدارندگی به

(05/0>pب ،)اي ترین قطر هاله در دوکفهکه بیشطوريهDidacna 

 7/20معادل  Cerastodermaاي متر و در دوکفهمیلی 4/19معادل 

اي ترین براي دوکفهبیش E. facciumدر باکتري  متر بود.میلی

Cerastoderma درصد و براي  25هاي ترتیب مربوط به غلظتبه

درصد بود. با  25هاي ترتیب مربوط به غلظتبه Didacnaاي دوکفه

افزایش  داريطور معنیهمولنف، قطر هاله بازدارندگی به غلظت افزایش

اي در دوکفه ترین مقدار قطر هالهکه بیشطوريه(، بp<05/0یافت )

Didacna  اي در دوکفه ترین مقدار قطر هالهمتر و بیشمیلی17معادل

Cerastoderma  متر بود.میلی 7/15معادل 

 

 های مختلفبر علیه باکتری Cerastodermaو  Didacnaایفعالیت ضدمیکروبی همولنف دوکفه :1جدول 

کشی براي حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت باکتري       

در  Cerastodermaو  Didacnaهاي ايهاي مختلف در دوکفهرقت

در جدول  E. faccium و E. coli ،K. pnuemoniaeهاي مقابل باکتري

  Didacna هايايدوکفه همولنف در MIC میزان نشان داده شده است. 2

 7/16و  7/15ترتیب به E. coliبر علیه باکتري  Cerastodermaو 

و  Didacnaهاي ايدوکفه در همولنف MBC متر و میزانمیلی

Cerastoderma  در باکتريE. coli متر میلی 7/16و  7/15ترتیب به

 Cerastodermaو  Didacna هايايدوکفه همولنف در MIC میزان. بود

 MBCمتر و میزان میلی 19و 16ترتیب به K. pnuemoniaeدر باکتري 

 .Kدر باکتري  Cerastodermaو  Didacnaهاي ايدوکفه در همولنف

pnuemoniae میزان متر بود.میلی 4/8و  16ترتیب به MIC همولنف در 

  E. facciumدر باکتري  Cerastodermaو  Didacna هايايدوکفه

هاي ايدوکفه در همولنف MBC و میزان مترمیلی 7/11 و 7/12ترتیببه

Didacna  وCerastoderma  در باکتريE. faccium و  4/15 تیبتربه

 .E. coli ،Kهاي باکتري MICمیزان  2درجدول  .متر بودمیلی7/11

pnuemoniae و E. faccium هاي ايدوکفه برايDidacna  و

Cerastoderma میزان ترینبیش است. شده داده نشان MIC باکتري  براي

K. pnuemoniae ترین میزان در باکتري و کمE. faccium  مشاهده

همولنف  با مقایسه در تريپایین MIC داراي Didacna صدف همولنف شد.

 .K( و 05/0<p) E. coliهاي بر علیه باکتري Cerastodermaصدف 

pnuemoniae (05/0<p) میزان اما بود MIC صدف همولنف Cerastoderma 

 Entroccusبر علیه باکتري  Didacnaدر مقایسه با همولنف صدف 

Faccium کم( 05/0تر>p.بود ) میزان  3شکل  درMBC هاي با باکتري

E. coli ،K. pnuemoniae و E. faccium هاي ايدوکفه درDidacna 

 Didacnaنشان داده شده است. همولنف صدف  Cerastodermaو 

 Cerastodermaتري در مقایسه با صدف پایین MICداراي 

 بیوتیک تجاریآنتی     لیتر()میکرولیتر/میلی رقت  

  %56/1 %125/3 %25/6 %5/12 %25 صدف باکتری

E. coli Didacna a18 ab 7/15 c4/2 d4/1 d1> ab15 
Cerastoderma a4/19 ab 7/16 c4/1 d1> 0 

K. pnuemoniae Didacna a4/19 b16 c12 d1> 0 bc14 
Cerastoderma a7/20 b19 c4/8 d4/2 0 

E.  faccium Didacna a17 ab4/15 c7/12 d4/1 d1> ab16 
Cerastoderma ab7/15 ab7/15 c7/11 d4/1 0 

 .باشددار در هر ردیف میدهنده وجود تفاوت معنیو ... نشان a ،b ،cحروف 
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 Cerastoderma( بود اما صدف 05/0<p) E. coliهاي بر علیه باکتر
 K. pnuemoniae علیه بر باالتري MBC میزان Didacna صدف با مقایسه در

(05/0>p) و Entroccus Faccium (05/0<p.بود ) 
 

و  Didacnaهای ایدوکفه در همولنف  MBC و MICمیزان  :2جدول 
Cerastoderma برعلیه باکتری های مورد مطالعه 

 صدف باکتری
MIC  

 متر()میلی
MBC  

 متر()میلی

E. coli Didacna 7/15  7/15  

Cerastoderma 7/16  7/16  

K. pnuemoniae Didacna 16 16 

Cerastoderma 19 4/8  

E. faccium 
Didacna 7/12  4/15  

Cerastoderma 7/11  7/11  
 

  حثب  

که داراي عوارض نظر به اهمیت مطالعه براي یافتن ترکیبات ضد        

 هامیکروارگانیسم بیوتیکیآنتی مقاومت چنینهم و متعدد جانبی

 هايايکفهدو همولنف ضدباکتریایی خصوصیات حاضر تحقیق در شوند،می

Cerastoderma  وDidacna  سواحل جنوبی دریاي خزر مورد بررسی

باکتریایی قابل دهنده فعالیت ضدنتایج تحقیق حاضر، نشان گرفت. قرار

ها بود. در هاي مورد مطالعه بر علیه باکتريايتوجه همولنف دوکفه

، 25هاي مختلف غلظت، از رقت مناسب درصد انتخاب براي پژوهش این

درصد استفاده شده است. با افزایش  56/1و  125/3، 25/6، 5/12

هاي مورد ايباکتریایی همولنف دوکفهغلظت همولنف، فعالیت ضد

 Didacnaهمولنف صدف داري افزایش نشان داد. طور معنیهمطالعه ب

 Cerastoderma( در مقایسه با صدف p>05/0تري )پایین MICداراي 

 MICبود اما میزان  K. pnuemoniaeو  E. coliهاي بر علیه باکتر

بر علیه  Didacnaدر مقایسه با صدف  Cerastodermaهمولنف صدف 

راستا با نتایج هم( بود. p<05/0تر )کم Entroccus Facciumباکتري 

باکتریایی ترکیبات مطالعه حاضر، مطالعات انجام شده نیز اثرات ضد

 Deferاند. براي مثال تنان و سایر آبزیان را گزارش کردهفعال نرمزیست

هاي ايکفهمولنف دومیکروبی هنیز فعالیت ضد (2009)و همکاران 

Ruditapes philippinarum ،Ostrea edulis ،Cerastoderma edule 

 Crepidula fornicateو  Buccinum undatumپاي و دو گونه شکم
داراي  C. edulاي گزارش کردند. این محققان گزارش کردند که دوکفه

میکروبی همولنف و باالترین فعایت ضد ضدباکتریایی فعالیت ترینوسیع

 ،Deferمشاهده شد ) O. edulisهاي مانتل وابشش متعلق به از قسمت

2009 .)Periyasamy  میکروبی نیز فعالیت ضد (2012)و همکاران

)گاستروپود( را مورد مطالعه قرار  Babylonia spirataعصاره بافتی 

 هاي اتانولی، متانولی،استون،دادند و مشاهده کردند که تمامی عصاره

همگی داراي  B. spirataکلروفرمی و آب میان بافتی استخراج شده از 

هاي مورد مطالعه ها و قارچمیکروبی علیه همه باکتريخاصیت ضد

الخصوص علی ،پایانهاي شکمها دریافتند که در ماهیچهبودند و آن

B. spirataباشد ، یک منبع بزرگ و با ارزش زیست پزشکی موجود می

(Periyasamy، 2012) رو مطابقت  که این نتایج با نتایج تحقیق پیش

 مثبت گرم هايباکتري کالً که کرد گیرينتیجه تواندارد. پس می

هاي اياجزاي همولنف دوکفه به مشابه، سلولی دیواره ساختار دلیلبه

Didacna  وCerastoderma چنین هم اند.داده پاسخ خوبAnderson 

اثر ضدباکتریایی پالسماي استخراج شده از یک  Beaven (2001)و 

 Geukensiaو دو گونه ماسل   Crassostrea virginicaاویسترگونه 

demissa  وMytilus edulis  را بر علیه باکتريBacillus megaterium 

 M. edulis و  C. virginicaمورد مطالعه قرار داده و مشاهده کردند که 

 دهند در حالیریایی قوي در برابر این پاتوژن نشان میفعالیت ضدباکت

اهده عالوه مشهدارد. بندانی نی چریایدباکتفعالیت ض G. demissaکه 

تر از قوي نسبتاً G. demissaباکتریایی هموسیت که فعالیت ضد دردنک

 ضدمیکروبی ترکیبات است ممکن است. آن پالسماي ضدباکتریایی قعالیت

 
و  Didacnaهای ایهای مورد مطالعه در دوکفهباکتری   MICنمودار  :2شکل 

Cerastoderma 
 

 
و  Didacnaهای ایهای مورد مطالعه در دوکفهباکتریMBC  : نمودار 3شکل 

Cerastoderma 
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ساخته و ذخیره شوند اما تا وقتی سلول آلوده به میکروب  در هموسیت

و همکاران  Sandraچنین هم داخل پالسما آزاد نشوند.نشده است به

 ايدوکفه همولنف میکروبیضد اثرات ( در بررسی خود با مطالعه2011)

در  میکروبیگزارش کردند که فعالیت ضد اسپانیا گالیسیا در دریایی

. (Sandra ،2011) بود منفی گرم باکتري از ترقويباکتري گرم مثبت 

 E. facciumتر باکتري شیاسیت بی بر حسنتایج مطالعه حاضر مبن
با نتایج مطالعه  K. pnuemoniaeو  E.coliهاي باکتري درمقایسه با

 هايباکتري کالً که کرد گیرينتیجه توانخوانی دارد. پس میفوق هم

اجزاي همولنف  به مشابه، سلولی دیواره ساختار دلیلبه مثبت گرم

فعالیت  اند.داده پاسخ خوب Cerastodermaو  Didacna هايايدوکفه

همولنف ممکن است از طریق تخریب درون سلولی عوامل  ضدمیکروبی

هاي پالسما باشد. مولکول داخلبه ضدمیکروب ترکیبات ترشح یا زابیماری

تنان گزارش شده که فراوانی در پالسما و هموسیت نرم سیتوتوکسیک

(، ترکیبات فعال Pipe ،1990) هیدروالز لیزوزومالهاي شامل آنزیم

 نیتروژنی فعال هايگونه ،(Anderson، 2001 و Amy) اکسیژنی

(Arumugan  ،2000و همکاران)ها و پپتیدهاي ضدمیکروب ، پروتئین

(Roch، 1996لکتین ،) (Jennafer وJames  ،2018و آنزیم ) هاي

 هاايدوکفه چنینهم باشد.می (Hardy، 1976) لیزوزیم مثل باکتریولیتیک

 هاییپروتئینگلیکو و هاآگلوتین قبیل از دفاعی مولکول نوع چندین داراي

رسد بخشی نظر میچنین بهدارند. هم فعالیت ضدباکتري که هستند

دلیل هاي مورد مطالعه بهاياز فعالیت ضدباکتریایی همولنف دوکفه

 Sugesh) ب موجود در آن باشدو اسیدهاي چر آمینه اسیدهاي پپتیدها،

ها بر عدم ايدوکفه هايعصاره بازدارندگی . اثر(Mayayu ،2013و 

 ویژهتوجه هستند، به درخور و جالب بسیار زاهاي بیماریرشد میکروب

 ت،اس یتاهم ائزح منفی گرم هايباکتري روي بر هاعصاره این تاثیر

هستند.  مقاوم هابیوتیکآنتی از بسیاري به منفی گرم هاياکتريب زیرا

ترین ترکیبات موجود و سنجش فعالیت آن بر علیه لذا شناسایی موثر

تواند نتایج مناسبی را در راستاي هاي مختلف میها و قارچباکتري

مده آدست هبراساس نتایج ب سازي این ترکیبات فراهم نماید.تجاري

 Cerastoderma و Didacna هايايدوکفه همولنف اجزاي که شد مشخص

توان بر روي  میکروبی هستند و میداراي منبع با ارزشی از خواص ضد

دیگري در این زمینه کار کرد و اگر روزي مقاومت در تنان دریایی نرم

توان از در آینده نزدیک می هاي شیمیایی ایجاد شد،بیوتیکر آنتیرابب

 نمود. استفادهتنان پتانسیل دارویی این نرم
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