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 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

ست. هدف از این تحقیق تعیین اثبات رسیده اهای اسفنج بهها، درون مزوهیل بسیاری از گونهحضور تعداد زیادی از میکروارگانیسم 

کنون در ایران گزارشی در این مورد ارائه نشده است. برای این باشد که تاهای همراه با اسفنج بومی خلیج فارس میخواص ضدقارچی باکتری

های محیط کشت های مختلف درهای ساحلی استان بوشهر در رقتدست آمده از آببه Haliclonia simulanseمنظور بافت مزوهیل اسفنج 

های جداشده، دو روش انتشار از دیسک دست آمد که برای تعیین خواص ضدقارچی باکتریسویه به 8گری اولیه مناسب تلقیح گردید. در غربال

مورد استفاده قرار گرفت.  Fusarium oxysporumو  Rhizoctonia solani ،Penicillium italicumسویه قارچی  3و دیسک آگار علیه 

که باالترین خواص ضدقارچی  7و  4های شماره انجام شد. شناسایی مولکولی سویه GC-MSچنین تعیین ترکیبات عصاره متانولی با استفاده از هم

 7( و سویه شماره 004/0)با فاصله ژنتیکی  .Bacillus spبا سویه  %98ترین شباهت را در حد بیش 4را داشتند مشخص نمود که سویه شماره 

 7و  4های شماره باشند. سویه( دارا می02/0)با فاصله ژنتیکی  Staphylococcus haemolyticusبا سویه  %95ین شباهت را در حد تربیش

با ایجاد هاله عدم رشد به  .Bacillus spثبت شدند. در روش دیسک آگار  NCBI در KY71394و  KY31376های دسترسی ترتیب با شمارهبه

 41/27با ایجاد هاله عدم رشد به قطر Staphylococcus haemolyticus و  R. solaniترین تاثیر ضدقارچی را بر گونه یشمتر بمیلی33/28قطر 

های های متانولی سویهترتیب عصارهنشان دادند. در روش انتشار از دیسک نیز به F. oxysporumقارچی را بر گونه ترین تاثیر ضدمتر بیشمیلی

Bacillus sp.  وStaphylococcus haemolyticus ترین تاثیر ضدقارچی را داشتند. بیش 

شناسایی مولکولی، عصاره متانولی، مزوهیل، بوشهر کلمات کلیدی:

      zarei.mandana@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

شمار ترین جانوران پرسلولی بهترین و قدیمیها از سادهاسفنج       

ها دارای سازماندهی سست بوده و بافت های بدن آنآیند که یاختهمی

تقارن و دریازی بوده و موجودات اغلب بی این دهند.نمی تشکیل عینیم

ها اسفنج .(1998 و همکاران،  (LE باشندحرکت میتا حدودی قادر به

ها ازجمله ای با طیف بسیار متنوعی از میکروارگانیسمارتباط پیچیده

ند. اگر ها و ... دارها، دینوفالژلهباکتریها، آرکیها، سیانوباکتریباکتری

طور چشمگیری از اسفنجی به زیست بههای همچه نسبت باکتری

های موجود در تعداد باکتری "اسفنج دیگر متفاوت است ولی معموال

ها در ستون آبی اطراف اسفنج تر از تعداد آن باکتریها بیشاسفنج

زیست های هم(. میکروارگانیسم2001و همکاران،  (Webster است

دنیال دارند از ی از مزایا را برای اسفنج میزبان بهاسفنج طیف وسیع

توان به کسب مواد مغذی، تثبیت اسکلت اسفنج، فرآیندهای جمله می

سوخت و ساز اضافی، حفاظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و دفاع 

های اخیر در سال (.Dunlap ،2002و  shickشیمیایی اشاره نمود )

شاء دریایی در علوم پزشکی و دارویی استفاده از ترکیبات طبیعی با من

دست آمده از مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه ترکیبات طبیعی به

دهد در موجودات دریایی زی نشان میآبزیان با جانوران خشکی

شود که شاید علت آن فرصت تر و موثرتری یافت میترکیبات بیش

زی از آن کیتری است که آبزیان نسبت به جانوران خشتکاملی بیش

رغم تنوع و کارایی علی (.2005و همکاران، Blunt ) اندبرخوردار بوده

دست آمده از موجودات دریایی، فرآیند تولید باالی ترکیبات زیستی به

های موجود در ها دشوار و گران است. زیرا میزان متابولیتتجاری آن

ستفاده قرار عنوان مواد فعال بیولوژیک مورد اموجودات دریایی که به

های ها برای آزمایشآن که بتوان از ای نیستبه اندازه "معموال گیرندمی

ترکیب مورد نظر با برداشت گسترده  کرد. افزایش میزان بالینی استفاده

دلیل تاثیر اکولوژیکی مخرب و خطر انقراض از موجود منبع نیز به

ست که در پروری گزینه دیگری اموجود، گزینه مناسبی نیست. آبزی

شود، در دسترس نبودن تکنولوژی پرورش برای این مورد مطرح می

های مختلف بسیاری از موجودات دریایی، هزینه باال و مشکل بیماری

کند. در برخی در شرایط پرورشی این راه حل را نیز غیرقابل اعتماد می

طور شیمیایی سنتز کرد با موارد ممکن است بتوان یک ترکیب را به

های به های بیش از حد مولکولوجود در اغلب موارد پیچیدگیاین 

شود. دست آمده از موجودات دریایی یا هزینه باال، مانع انجام آن می

دریایی  موجودات از که زیستی ارزش با ترکیبات از بسیاری کهاین به توجه با

 زیستهم هایمیکروارگانیسم هاآن تولیدکننده واقع در است آمده دستبه

مولکولی  شناسایی سازی،خالص جداسازی، باشندمی دریایی موجودات با

ها، یک منبع قابل و استخراج ترکیبات باارزش این میکروارگانیسم

اعتماد برای تولید پایدار ترکیبات فعال زیستی دریایی ایجاد کرده و 

و  Chelossiامکان توسعه کاربرد چنین محصوالتی فراهم خواهد شد )

ها، یوکاریوت بوده و از نظر ها برخالف باکتری(. قارچ2006 همکاران،

های پستانداران دارند، بنابراین تری به سلولبیوشیمیایی شباهت بیش

(. 1386زاده، تر است )نجفهای قارچی مشکلدرمان انتخابی آلودگی

زای گیاهی در کشت گیاهانی که از نظر اقتصادی های بیماریقارچ

ترین روش اند که امروزه مهمالت جدی ایجاد کردهاهمیت دارند مشک

های شیمیایی است. استفاده از این کشها استفاده از قارچمقابله با آن

ها و مقاومت روش عالوه بر آلودگی محیط زیست، تخریب اکوسیستم

سالمتی جوامع  انسان آبی و غذایی منابع در ها با ورود و ماندگاریپاتوژن

چنین بسیاری از موجودات مفید در تل کرده و همانسانی را نیز مخ

سطوح مختلف زنجیره غذایی را نیز با خطر انقراض مواجه کرده است 

(Seyed  ،استفاده از قارچ2005و همکاران .)های زیستی راهکار کش

مناسبی است که برای جلوگیری از مشکالت فوق ارائه شده است. با 

های همراه خواص ضدقارچی باکتریکه تاکنون گزارشی از به این توجه

های بومی خلیج فارس ارائه نشده است هدف از این مطالعه با اسفنج

های جداسازی شده از اسفنج بومی بررسی خواص ضدقارچی باکتری

 خلیج فارس تعیین گردید. 

 

 هامواد و روش

با   Haliclona simulansهای سالم اسفنجنمونه: گریغربال       

غربی خلیج فارس )استان بوشهر( از غواصی از سواحل شمالاستفاده 

آوری شده و در یخ و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل جمع

مترمکعب از بافت مزوهیل اسفنج برش داده سانتی 3شدند. سپس 

ها در محیط کشت های مختلف آنشد و پس از هموژنیزه کردن، رقت

گرم در لیتر(،  1لیتر(، گلوکز )گرم بر  9حاوی: پودر عصاره مخمر )

گرم بر لیتر( تلقیح گردید  20گرم در لیتر( و آگار ) 5/2کلرید سدیم )

گراد گرماگذاری شد درجه سانتی 30ساعت در دمای  72مدت و به

(Raczkowski، 2010.) 

برای تعیین میزان خواص ضدقارچی : تعیین خواص ضدقارچی       

سویه قارچی  3کار برده شد. ک آگار بهدو روش انتشار از دیسک و دیس

Rhizoctonia solani ،)عامل مرگ گیاهچه(Penicillium 
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italicum  آفت مرکبات( و(Fusarium oxysporum  عامل پژمردگی(

ها در گیاهان تایید شده بود در محیط کشت زای آنآوندی( که بیماری

PDA آگار  کشت شده و مورد استفاده قرار گرفتند. در روش دیسک

گری اولیه انجام شد ابتدا از حاشیه سویه جدا شده در غربال 8که برای 

های یک و کشت EAهای حاوی باکتری و محیط کشت محیط کشت

متر میلی 6هایی به قطر های نام برده شده در باال، دیسکای قارچهفته

توسط چوب پنبه سوراخ کن تهیه گردید. دیسک قارچ در وسط پلیت 

دیسک تهیه شده از محیط  2قرار داده شد و  PDAکشت  طحاوی محی

طرف دیگر پلیت قرار داده  2کشت حاوی باکتری و بدون باکتری در 

مدت یک هفته در دمای ترتیب فوق بهماده شده بهآهای شد. پلیت

هایی که داری شدند. پس از یک هفته سویهگراد نگهدرجه سانتی 28

نظر گرفته های فعال درعنوان نمونهند بهممانعت از رشد ایجاد کرد هاله

(. 2009 ،و همکاران Baniasadi ؛2004همکاران،  و Aghighiشدند )

های جدا شده که در روش دیسک آگار نتایج بهتری تا از سویه 4برای 

قارچی تعیین خواص ضد 8و  7، 6، 4های نشان داده بودند یعنی سویه

منظور انجام روش نیز انجام شد. بهبا استفاده از روش انتشار از دیسک 

متری از کاغذ سلولزی تهیه میلی 6های انتشار از دیسک ابتدا دیسک

روش گرفتند ) قرار کلروفرمی و متانولی هایعصاره در ساعت 24 مدتو به

های سپس از حاشیه کشت .(ها در زیر شرح داده شده استتهیه آن

متر میلی 6هایی به قطر دیسک PDAها روی محیط ای قارچیک هفته

وسیله چوب پنبه سوراخ کن استریل تهیه گردید. دیسک قارچ در هب

ها تا قرار داده و سپس پلیت PDAوسط پلیت حاوی محیط کشت 

متر برسند در دمای سانتی 5/2ها به حدود که قطر پرگنه قارچزمانی

های گذاری شدند. پس از آن دیسکگراد گرمخانهدرجه سانتی 28

های حاوی کلروفرم و های کلروفرمی و متانولی و دیسکی عصارهحاو

متری از محل رشد سانتی عنوان کنترل منفی( در فاصله یکبهمتانول )

تصویری از این روش نمایش داده  1قارچ قرار داده شدند در شکل 

طرف  4روز شعاع هاله ممانعت از رشد از  4شده است. بعد از گذشت 

 (.1392گیری گردید )محسنی و نوروزی، دیسک کاغذی اندازه

منظور گرفتن به: گیریتهیه محیط کشت مایع و عصاره       

با ابتدا محیط کشت مایع مناسب  8و  7، 6، 4های عصاره از سویه

هر لیتر(، پپتون و عصاره مخمر ) گرم بر 8استفاده از نوترینت براث )

حجمی/  %2گرم بر لیتر( و  10گرم بر لیتر(، کلرید سدیم ) 10کدام 

مدت یک هفته ها به، پلیتحجمی گلیسرول تهیه گردید. پس از تلقیح

 گذاری شدند.گراد گرمخانهدرجه سانتی 30در دمای 

 
ها نسبت به قارچ در گذاری و موقعیت دیسکنحوه دیسک :1شکل 

 روش انتشار از دیسک
 

در مرحله بعد محیط کشت حاوی باکتری با کاغذ صافی سلولزی        

ساعت در  48مدت ای استریل بهشیشه هایپلیت در شده و رسوب صاف

های گراد قرار داده شد. پس از پودر کردن کلنیدرجه سانتی 40دمای 

لیتر حالل گرم رسوب خشک باکتری، یک میلی ازای هرشده، به خشک

ساعت مخلوط شدند. پس از  24مدت ها بهاضافه گردید و نمونه

دور در دقیقه(، محلول  3000دقیقه با سرعت  10مدت بهسانترفیوژ )

گراد تغلیظ گردید و در درجه سانتی 35رویی به در روتاری در دمای 

، Marialigetiو  Toth) شد رسانده لیترمیلی 5 حجم به اولیه حالل با نهایت

(. الزم به ذکر است که در این مطالعه 2009و همکاران،   Zhao ؛2013

 کلروفرمی و متانولی استفاده گردید.نوع عصاره  2از 

پس از رشد کلنی  ها:جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری       

گری ها که در غربالسویه از باکتری 2ها، سازی آنها و خالصباکتری

های شماره تری نشان دادند یعنی سویهقارچی کارایی بیشخواص ضد

نظور، ابتدا مورد شناسایی مولکولی قرار گرفتند. به این م 7و  4

تغییر یافته انجام شد و از  CTABبا استفاده از روش  DNAاستخراج 

جهت سنجش های اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز ژل آگارز روش

و  Sambrok) استخراج شده استفاده گردید DNAکیفیت و کمیت 

Russell ،2001 16(. تکثیر ژن srRNA  با استفاده از پرایمر مستقیم

و پرایمر معکوس  AGA GTT TGA TCM TGG CTC AGبا توالی 

وانجام واکنش  TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT Tبا توالی 

سازی واکنش منظور بهینهبه صورت گرفت. (PCR)ای پلیمراز زنجیره
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PCR   گراد و گرادیانت درجه سانتی 57تا  46گرادیانت دما از دمای

نجام گرفت. حجم میکروگرم ا 250تا  50های در غلظت DNAغلظت 

ای پلیمراز عبارت بودند و غلظت مواد استفاده شده در واکنش زنجیره

میکرولیتر بافر  5میکروگرم،  75الگو با غلظت  DNAمیکرولیتر  3: از

PCR ،2 های مستقیم و معکوس با از هر یک از پرایمر  میکرولیتر

یکرولیتر م 3موالر، میلی dNTP 10 میکرولیتر 2، پیکوموالر 20غلظت 

، پلیمراز DNA-Taqآنزیم میکرولیتر  1موالر، میلی 50منیزیم کلراید 

میکرولیتر آب مقطر  28موالر که با میلی DMSO 50میکرولیتر  4

 میکرولیتر رسانده شد. 50دیونیزه به حجم نهایی 

 5مدت با مرحله واسرشتی اولیه به ای پلیمرازواکنش زنجیره       

چرخه با مرحله واسرشتی  30گراد، سانتی درجه 94دقیقه و در دمای 

مدت یک ثانیه، اتصال پرایمر به 30مدت گراد بهدرجه سانتی 94در 

گراد درجه سانتی 72گراد و طویل شدن در درجه سانتی 54دقیقه در 

یک چرخه طویل شدن نهایی  "ثانیه و نهایتا 30دقیقه و  1مدت به

 م شد.دقیقه انجا 5مدت گراد بهدرجه سانتی 72در 

منظور اطمینان یافتن از تکثیر قطعات مورد نظر، محصوالت به       

PCR  جای استفاده ار الکتروفورز شدند )به %1با استفاده از ژل آگارز

به  safe stainمیکرولیتر رنگ  2اتیدیوم بروماید، در هنگام تهیه ژل، 

 3با  PCRمیکرولیتر محصول  4برای این کار  .(آگارز مذاب اضافه شد

ها تزریق گردید. کرولیتر بافر بارگزاری مخلوط شده و به چاهکمی

ای در صورت تک باند و با اندازهبه 16srRNAنوارهای تکثیر شده ژن 

 XRBiorad)استفاده از دستگاه مستند ساز ژل ) با باز جفت 1500 حدود

مشاهده و ذخیره گردیدند. در مرحله بعد با استفاده از دستورالعمل 

 PCRساخت شرکت بیونیر کره جنوبی(، محصول سازی )کیت خالص 

توسط شرکت  PCRدست آمد. محصول خالص شده تخلیص شده به

Bioneer بار خوانش تعیین توالی گردید. 2صورت هکره جنوبی ب 

: GC-MS از استفاده با باکتری متانولی عصاره ترکیبات تعیین       
ترین که بیش 4برای این منظور عصاره متانولی تهیه شده از سویه 

میزان یک میکرولیتر به دستگاه قارچی را نشان داده بود بهفعالیت ضد

تزریق شد.   (GC-MS)گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی 

 HP5-MSبا ستون  Agilent 6890دستگاه گاز کروماتوگرافی از نوع 

رار میکرومتر مورد استفاده ق 3/0متر و میلی 25/0متر در  30به ابعاد 

گراد درجه سانتی 60 در دمای دقیقه 3صورت دمایی نیز به گرفت. برنامه

گراد درجه سانتی 270گراد در هر دقیقه تا درجه سانتی 10با سرعت 

 عنوان گاز حامل استفاده گردید.بود. از گاز هلیوم نیز به

  spssافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده آنالیز آماری:       

انجام شده در این تحقیق میانگینی  هایآزمون تمام شد. انجام 19 نسخه

نسخه   MEGAافزارچنین  از نرمباشند. همبار تکرار می 3از خداقل 

ها برای رسم درخت فیلوژنیک و محاسبه فاصله زنتیکی بین گونه 2/5

 استفاده گردید.

 

 نتایج
بعد  4اره جداسازی شده شم سویه باکتری شناسایی مولکولی:       

 Bacillusسویهبا  %98ترین شباهت را در حد از انجام بالست بیش

sp.  مد. باکتری شماره آدست به 004/0نشان داد که فاصله ژنتیکی آن

را با سویه  %95ترین نزدیکی در حد پس از انجام بالست بیش 7

Staphylococcus haemolyticus با استفاده  آن ژنتیکی فاصله و داد نشان

  PCRتصویر باند محصول  دست آمد.به MEGA 5.2 02/0افزار ز نرما

 آورده شده است.  2بر روی ژل آگارز در شکل 
 

 
 %1روی ژل آگارز  PCR: محصول 2شکل 

 

و سویه  KY 71376  با شماره دسترسی 4چنین سویه شماره هم       

اند که ثبت شده NCBIدر  KY271394با شماره دسترسی  7شماره 

 باشد.ها در سایت مذکور در دسترس میآن توالی کامل

های قارچی سویهخواص ضد 1در جدول  قارچی:خواص ضد       

جداسازی شده بر مبنای روش دیسک آگار آورده شده است. با توجه 

سویه  7میکروارگانیسم مورد آزمون،  8دست آمده از بین به نتایج به

یت آنتاگونیستی نشان زای گیاهی فعالبرابر یک قارچ بیماری حداقل در

ترین فعالیت بیش 8و  7، 6، 4های شماره ها سویهدادند و از بین آن

 زای گیاهی داشتند.قارچ بیماری 3قارچی را علیه این ضد
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قارچ بر  :  نتایج روش دیسک آگار ) قطر هاله عدم رشد در1 جدول

 متر(حسب میلی

 F.oxysporum P.italicum R.solani شماره سویه

1 69/0±1 0 0 

2 51/0±33/25 84/0±33/11 15/1±66/18 

3 79/0±20 58/0±66/7 29/1±13 

4 58/0±66/24 23/0±33/19 58/0±33/28 

5 15/1±66/18 21/0±13 14/0±22 

6 26/0±66/23 11/0±16 58/0±66/25 

7 58/0±41/27 26/0±20 84/0±23 

8 0±23 44/0±66/18 83/0±21 
 

 7، 6، 4های شماره قارچی سویهیج خواص ضدنتا 2در جدول        

ز اساس روش انتشار از دیسک آورده شده است. در این روش ابر 8و 

که ینادو نوع عصاره متانولی و کلروفرمی استفاده شد که با توجه به 

اد عصاره کلروفورمی هر چهار سویه مورد بررسی، هاله عدم رشد ایج

 رائه شده است.نکردند فقط نتایج عصاره متانولی ا
 

نتایج روش انتشار دیسک با استفاده از عصاره متانولی  :2جدول 

 متر()قطر هاله عدم رشد قارچ بر حسب میلی

 F.oxysporum P.italicum R.solani شماره سویه

4 39/0±66/22 75/0±33/25  15/1±22  

6 85/0±17 63/0±66/18  14/0±33/17  

7 21/0±33/22 38/0±18 98/0±66/20 

8 50/0±66/18 28/1±66/20 78/0±16 
 

آنالیز نتایج کروماتوگرافی گازی عصاره متانولی : GC-MS نتایج       

اساس آن ترکیبات موجود در پیک را نشان داد که بر 34کتری با

ترکیب شناسایی  34(. از 3)شکل دست آمد عصاره سویه مذکور به

 3که در جدول  ماده شیمیایی بود 11ترکیبات مربوط به %67 شده

ا اشاره شده است. الزم به ذکر است که در جدول مذکور به هبه آن

 ترین درصد اشاره شده و ازترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن بیش

 ذکر سایر ترکیبات پرهیز شده است.

 

 
 .Bacillus spعصاره متانولی باکتری  GC-MS: نمودار کروماتوگرام 3شکل 
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ماده  11ترکیبات مربوط به  %67 شناسایی شده ترکیب 34از        

ها اشاره شده است. الزم به ذکر به آن 3شیمیایی بود که در جدول 

 است که در جدول مذکور به ترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن 

 ترین درصد اشاره شده و از ذکر سایر ترکیبات پرهیز شده است.بیش
 

 GC-MSبا استفاده از  .Bacillus spمتانولی باکتری آنالیز ترکیبات عصاره  :3جدول 

 درصد مساحت زیر پیک زمان بازداری*) دقیقه( نام ترکیب ردیف

1 Gamma-terpinene 12 27 

2 Limonene 97/10 8 

3 Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl) 35/27 7 

4 Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl) 82/10 84/4 

5 9،12-Octadecadienoic acid 7/42 72/3 

6 Methyl palmitate 69/38 14/3 

7 Tridecane 44/20 3 

8 P-Xylene 9/5 95/2 

9 Hexanedioic acid 1/49 5/2 

10 Tetradecane 77/23 4/2 

11 Trans-Caryophyllene 66/24 2 

 زمان میان تزریق و شستشوی هر جزء است.  (Retention time)زمان بازداری *

 

 بحث
 یاهانیگ در کشت یاهیگ زاییماریهای بدر سرتاسر جهان قارچ       

اند، از کرده جادیا دارند مشکالت جدی تیکه از لحاظ اقتصادی اهم

 یاهیهای گآوندی و بافت ستمیس بیبه آس توانیمشکالت م نیا جمله

از محصوالت کشاورزی  ارییتوجه بس اشاره کرد که به کاهش قابل

 زایماریهای بحمله قارچ(. 2010و همکاران،  Labeda) شودیمنجر م

 ممکن ریرا غ اهیرشد گ که حدی استکشاورزی گاه به اهانیبه گ

 استفاده از قارچ یقارچ هایمارییب های کنترلاز راه یکی. سازدیم

 هاینهیش عالوه بر هزرو نیاز ا استفاده است. ادیمقدار زها بهکش

 یانسان، آلودگ یخطر افتادن سالمتباعث به آوردیم بارکه به ینیسنگ

 بیها و تخرکشها نسبت به قارچمقاومت پاتوژن توسعه ،زیست طیمح

 یکشود. ییی میغذا رهیسطوح مختلف زنج در تیو جمع هاستمیاکوس

 زایماریهای بقارچ از یهای ناشمارییب های مناسب جهت کنترلاز راه

های نداشته باشد، استفاده از روش زیرا ن فوق نامطلوب راتیکه تأث

خالف بر (.2008و همکاران،  Prapagdee) است کیولوژیکنترل ب

اند های موثر گرفته شدهاز گونه که زیستی ترکیبات ،ترکیبات شیمیایی

 یکم ییزابوده و آلرژی هیقابل تجز یراحتبه داشته، ترکم تیسم

، Joo) شوندیانباشته نم ییمواد در محصوالت غذا نیا عالوههب دارند.

 قارچی ای بر روی خواص ضدکنون تحقیقات گستردهتا(. 2005

ن جمله آهای مختلف جنس باسیلوس صورت گرفته است که از سویه

 (1382)(، اکبری 1377)توان به مطالعات انجام شده توسط آتی می

اشاره نمود. با این وجود عمده مطالعات صورت  (1383)و کاظمی 

قارچی های خاکزی بوده و بر روی خواص ضدگرفته بر روی باسیلوس

زیست با جانوران دریایی هایی که همسویه ویژهدریایی به هایباسیلوس

ندرت مطالعاتی در خارج از کشور صورت ها هستند بهجمله اسفنجو از

که در روش دیسک آگار نتایج  8و  7، 6، 4های سویهست. گرفته ا

های متانولی و قارچی عصارهبهتری نشان داده بودند، خواص ضد

ها با استفاده از  روش انتشار از دیسک نیز مورد بررسی کلروفرمی آن

سویه  4دست آمده نشان داد که از بین قرار گرفت. نتایج به

 3 برابر هر را در ضدقارچی ترین اثربیش 4اکتینومیست، سویه شماره 

چنین نتایج ارائه شده زای گیاهی داشته است. همسویه قارچ بیماری

یک از های کلروفرمی هیچدهند که عصارهمی نشان 3در جدول 

زا هاله عدم رشد ایجاد نکردند های بیماریدر برابر قارچ هااکتینومیست

 در هااکتینومیست ضدقارچی باتترکی حاللیت دهنده عدمکه این نشان

باشد نتایج این آزمون از این های غیرقطبی چون کلروفرم میحالل

و  Aghighiدست آمده از مطالعات انجام شده توسط نتایج بهمنظر به 

 و ساالری و همکاران (2009) و همکاران Baniasadi ،(2004) همکاران
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عصاره  ماده مؤثر موجود درکنند مشابهت داردکه بیان می (1389)

های آلی غیرقطبی نظیر در حاللهای مورد مطالعه اکتینومیست

های قطبی چون که این مواد در حاللحالیدر گرددنمی کلروفرم حل

آب مقطر و متانول و اتانول قابلیت حل داشته و ایجاد هاله ممانعت از 

که بهترین نتایج را در  4عصاره متانولی سویه شماره  نمایند.یرشد م

سنجی کروماتوگرافی گازی با طیفگری داشت برای های غربالآزمون

ترکیب  34حضور  GCدست آمده از آنالیز انتخاب شد. نتایج به جرمی

ترین درصد حضور را در عصاره مذکور نشان داد که ترکیبات با بیش

 عصاره در آمده دستبه ترکیبات جملهاز اند.آورده شدهدر عصاره در زیر 

 27توان نام برد این ترکیب با را می gamma- Terpinene متانولی

ترین ترکیب موجود در عصاره بود. این ترکیب یکی از درصد بیش

ها مختلف انسانی باشد که در برابر پاتوژناسیدهای چرب ضروری می

دهد. این ترکیب یکی از اسیدهای می ضدمیکروبی از خود نشان خواص

باشد که از گیاه چرب فرار مشتق شده از درخت چای باریک می

Lippia multiflora اکسیدان، های آنتیاست. فعالیت شده جداسازی نیز

باشد. ضدالتهاب و ضد رشد سلولی این ترکیب در دست مطالعه می

ام شده از تر از این نیز انجاین ترکیب در مطالعاتی که پیش

توان به مطالعه ها جداسازی شده است برای نمونه میاکتینومیست

در این مطالعه   کرد. اشاره Cane (2008)و   Wangانجام شده توسط

gamma.-Terpinene عصاره  ترکیبات موجود در از یکیStreptomyces 

coelicolor از آنالیز  استفاده با که بودGC-MS دومین . دست آمده بودبه

 مربوط درصد 8دست آمده با پیک شاخص موجود در کروماتوگرام به

باشد که این ترکیب یک هیدروکربن می باشد.می Limonene ترکیب به

نام خود را از لیمو گرفته است و از پوست لیمو و سایر مرکبات قابل 

-عنوان طعم دهنده در انواع نوشیدنیجداسازی است این ترکیب که به

و سایر مواد غذایی کاربرد دارد و دارای خواصی چون جلوگیری از ها 

سرطان، درمان برونشیت نیز هست و در داروسازی هم مورد استفاده 

گیرد. در مطالعاتی که پیش از این نیز انجام شده این ترکیب قرار می

توان به ها جداسازی شده بود از میان این مطالعات میاز اکتینومیست

اشاره کرد که در   Cane (2008)و   Wangام شده توسطمطالعه انج

درصد یکی از ترکیبات موجود در عصاره  32با  Limoneneآن 

یکی دیگر از ترکیبات . بود Streptomyces coelicolorاکتینومیست 

  Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)موجود در عصاره مذکور 

ومین پیک شاخص موجود در درصد س7باشد این ترکیب با می

خود اختصاص داده است. این ماده کروماتوگرام عصاره مورد نظر را به

 تواندمی که یک ترکیب فنولی اشباع نشده است

های آزاد را مهار از خود نشان دهد و رادیکال اکسیدانیآنتی فعالیت

کند این ترکیب در مطالعاتی که در گذشته انجام شده نیز از 

توان به ها میجمله آنها جداسازی شده است که ازتاکتینومیس

اشاره  (2012) و همکاران Balachandranمطالعه انجام شده توسط 

شناسایی اولیه  GC-MSنمود در این مطالعه با استفاده از آنالیز 

انجام شد که یکی  Streptomyces spدست آمده از ترکیبات عصاره به

 Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl)عصاره  این در موجود ترکیبات از

 ,Phenolچهارمین پیک شاخص مربوط به  .درصد بود 6/16با میزان 

2،4-bis (1,1-dimethylethyl))  است که یک ترکیب آلی آروماتیک

ها طبیعی است که آن را به عنوان یک آلکیل بنزن مرتبط به مونوترپن

نند. این ترکیب در آب نامحلول بوده ولی در اتانول و کبندی میطبقه

باشد. این ترکیب یکی از مواد رایج موجود در اتیل اتر محلول می

پنجمین پیک شاخص مربوط به  باشد.عصاره زیره سیاه و آویشن می

9،12-Octadecadienoic acid  درصد بود این ترکیب یک  72/3با

یه پستانداران ضروری است و اسیدچرب غیراشباع است که برای تغذ

در بیوسنتز پروستاگالندین و غشای سلولی کاربرد دارد این ترکیب 

اکسیدان، ضدالتهاب، ضدسرطان و میکروبی، آنتیدارای خواص ضد

و همکاران،  Azadirachta indica  (Akpuakaباشد و از گیاهغیره می

، Mohanو  Pterocarpus marsupium (Maruthupandian( و 2013

دست های بهکه باکتریبا توجه به این است. ( نیز جداسازی شده2011

قارچی قابل توجهی از خود ها در این مطالعه خواص ضدآمده از اسفنج

رسد پتانسیل انجام تحقیقات تکمیلی در این نظر مینشان دادند به

های مشابه بر روی سایر چنین انجام بررسیزمینه وجود دارد. هم

های بومی خلیج فارس در حفظ ذخایر ژنتیکی این جانوران فنجاس

 سزایی خواهد داشت.فرد تاثیر بهمنحصر به

 

 تشکر و قدردانی
نویسندگان از کارشناسان و اساتید پژوهشکده خلیج فارس        

 کمال تشکر و قدر دانی را دارند.

 

  منابع
وی قارچ بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست ر .1377آتی، ف.،   .1

Phytophthpra capsici طرح تحقیقاتی فلفل میریبوته بیماری عامل .

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
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