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چکیده
حضور تعداد زیادی از میکروارگانیسمها ،درون مزوهیل بسیاری از گونههای اسفنج بهاثبات رسیده است .هدف از این تحقیق تعیین
خواص ضدقارچی باکتریهای همراه با اسفنج بومی خلیج فارس میباشد که تاکنون در ایران گزارشی در این مورد ارائه نشده است .برای این
منظور بافت مزوهیل اسفنج  Haliclonia simulanseبهدست آمده از آبهای ساحلی استان بوشهر در رقتهای مختلف در محیط کشتهای
مناسب تلقیح گردید .در غربالگری اولیه  8سویه بهدست آمد که برای تعیین خواص ضدقارچی باکتریهای جداشده ،دو روش انتشار از دیسک
و دیسک آگار علیه  3سویه قارچی  Penicillium italicum ،Rhizoctonia solaniو  Fusarium oxysporumمورد استفاده قرار گرفت.
همچنین تعیین ترکیبات عصاره متانولی با استفاده از  GC-MSانجام شد .شناسایی مولکولی سویههای شماره  4و  7که باالترین خواص ضدقارچی
را داشتند مشخص نمود که سویه شماره  4بیشترین شباهت را در حد  %98با سویه ( Bacillus sp.با فاصله ژنتیکی  )0/004و سویه شماره 7
بیشترین شباهت را در حد  %95با سویه ( Staphylococcus haemolyticusبا فاصله ژنتیکی  )0/02دارا میباشند .سویههای شماره  4و 7
بهترتیب با شمارههای دسترسی  KY31376و  KY71394در  NCBIثبت شدند .در روش دیسک آگار  Bacillus sp.با ایجاد هاله عدم رشد به
قطر 28/33میلیمتر بیشترین تاثیر ضدقارچی را بر گونه  R. solaniو  Staphylococcus haemolyticusبا ایجاد هاله عدم رشد به قطر 27/41
میلیمتر بیشترین تاثیر ضدقارچی را بر گونه  F. oxysporumنشان دادند .در روش انتشار از دیسک نیز بهترتیب عصارههای متانولی سویههای
 Bacillus sp.و  Staphylococcus haemolyticusبیشترین تاثیر ضدقارچی را داشتند.
کلمات کلیدی :شناسایی مولکولی ،عصاره متانولی ،مزوهیل ،بوشهر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

zarei.mandana@yahoo.com
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تعیین خواص ضدقارچی  Bacillus sp.و  Staphylococcus haemolyticusجدا شده از اسفنج بومی....

مقدمه
اسفنجها از سادهترین و قدیمیترین جانوران پرسلولی بهشمار
میآیند که یاختههای بدن آنها دارای سازماندهی سست بوده و بافت
معینی تشکیل نمیدهند .این موجودات اغلب بیتقارن و دریازی بوده و
تا حدودی قادر بهحرکت میباشند ) LEو همکاران .)1998 ،اسفنجها
ارتباط پیچیدهای با طیف بسیار متنوعی از میکروارگانیسمها ازجمله
باکتریها ،سیانوباکتریها ،آرکیباکتریها ،دینوفالژلهها و  ...دارند .اگر
چه نسبت باکتریهای همزیست بهطور چشمگیری از اسفنجی به
اسفنج دیگر متفاوت است ولی معموال" تعداد باکتریهای موجود در
اسفنجها بیشتر از تعداد آن باکتریها در ستون آبی اطراف اسفنج
است ) Websterو همکاران .)2001 ،میکروارگانیسمهای همزیست
اسفنج طیف وسیعی از مزایا را برای اسفنج میزبان بهدنیال دارند از
جمله میتوان به کسب مواد مغذی ،تثبیت اسکلت اسفنج ،فرآیندهای
سوخت و ساز اضافی ،حفاظت در برابر اشعه ماوراء بنفش و دفاع
شیمیایی اشاره نمود ( shickو  .)2002 ،Dunlapدر سالهای اخیر
استفاده از ترکیبات طبیعی با منشاء دریایی در علوم پزشکی و دارویی
مورد توجه قرار گرفته است .مقایسه ترکیبات طبیعی بهدست آمده از
آبزیان با جانوران خشکیزی نشان میدهد در موجودات دریایی
ترکیبات بیشتر و موثرتری یافت میشود که شاید علت آن فرصت
تکاملی بیشتری است که آبزیان نسبت به جانوران خشکیزی از آن
برخوردار بودهاند ( Bluntو همکاران .)2005 ،علیرغم تنوع و کارایی
باالی ترکیبات زیستی بهدست آمده از موجودات دریایی ،فرآیند تولید
تجاری آنها دشوار و گران است .زیرا میزان متابولیتهای موجود در
موجودات دریایی که بهعنوان مواد فعال بیولوژیک مورد استفاده قرار
میگیرند معموال" به اندازهای نیست که بتوان از آنها برای آزمایشهای
بالینی استفاده کرد .افزایش میزان ترکیب مورد نظر با برداشت گسترده
از موجود منبع نیز بهدلیل تاثیر اکولوژیکی مخرب و خطر انقراض
موجود ،گزینه مناسبی نیست .آبزیپروری گزینه دیگری است که در
این مورد مطرح میشود ،در دسترس نبودن تکنولوژی پرورش برای
بسیاری از موجودات دریایی ،هزینه باال و مشکل بیماریهای مختلف
در شرایط پرورشی این راه حل را نیز غیرقابل اعتماد میکند .در برخی
موارد ممکن است بتوان یک ترکیب را بهطور شیمیایی سنتز کرد با
این وجود در اغلب موارد پیچیدگیهای بیش از حد مولکولهای به
دست آمده از موجودات دریایی یا هزینه باال ،مانع انجام آن میشود.
با توجه به اینکه بسیاری از ترکیبات با ارزش زیستی که از موجودات دریایی
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بهدست آمده است در واقع تولیدکننده آنها میکروارگانیسمهای همزیست
با موجودات دریایی میباشند جداسازی ،خالصسازی ،شناسایی مولکولی
و استخراج ترکیبات باارزش این میکروارگانیسمها ،یک منبع قابل
اعتماد برای تولید پایدار ترکیبات فعال زیستی دریایی ایجاد کرده و
امکان توسعه کاربرد چنین محصوالتی فراهم خواهد شد ( Chelossiو
همکاران .)2006 ،قارچها برخالف باکتریها ،یوکاریوت بوده و از نظر
بیوشیمیایی شباهت بیشتری به سلولهای پستانداران دارند ،بنابراین
درمان انتخابی آلودگیهای قارچی مشکلتر است (نجفزاده.)1386 ،
قارچهای بیماریزای گیاهی در کشت گیاهانی که از نظر اقتصادی
اهمیت دارند مشکالت جدی ایجاد کردهاند که امروزه مهمترین روش
مقابله با آنها استفاده از قارچکشهای شیمیایی است .استفاده از این
روش عالوه بر آلودگی محیط زیست ،تخریب اکوسیستمها و مقاومت
پاتوژنها با ورود و ماندگاری در منابع آبی و غذایی انسان سالمتی جوامع
انسانی را نیز مختل کرده و همچنین بسیاری از موجودات مفید در
سطوح مختلف زنجیره غذایی را نیز با خطر انقراض مواجه کرده است
( Seyedو همکاران .)2005 ،استفاده از قارچکشهای زیستی راهکار
مناسبی است که برای جلوگیری از مشکالت فوق ارائه شده است .با
توجه به اینکه تاکنون گزارشی از خواص ضدقارچی باکتریهای همراه
با اسفنجهای بومی خلیج فارس ارائه نشده است هدف از این مطالعه
بررسی خواص ضدقارچی باکتریهای جداسازی شده از اسفنج بومی
خلیج فارس تعیین گردید.

مواد و روشها
غربالگری :نمونههای سالم اسفنج  Haliclona simulansبا
استفاده از غواصی از سواحل شمالغربی خلیج فارس (استان بوشهر)
جمعآوری شده و در یخ و در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل
شدند .سپس  3سانتیمترمکعب از بافت مزوهیل اسفنج برش داده
شد و پس از هموژنیزه کردن ،رقتهای مختلف آنها در محیط کشت
حاوی :پودر عصاره مخمر ( 9گرم بر لیتر) ،گلوکز ( 1گرم در لیتر)،
کلرید سدیم ( 2/5گرم در لیتر) و آگار ( 20گرم بر لیتر) تلقیح گردید
و بهمدت  72ساعت در دمای  30درجه سانتیگراد گرماگذاری شد
(.)2010 ،Raczkowski
تعیین خواص ضدقارچی :برای تعیین میزان خواص ضدقارچی
دو روش انتشار از دیسک و دیسک آگار بهکار برده شد 3 .سویه قارچی
( Rhizoctonia solaniعامل مرگ گیاهچه)Penicillium ،
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( italicumآفت مرکبات) و ( Fusarium oxysporumعامل پژمردگی
آوندی) که بیماریزای آنها در گیاهان تایید شده بود در محیط کشت
 PDAکشت شده و مورد استفاده قرار گرفتند .در روش دیسک آگار
که برای  8سویه جدا شده در غربالگری اولیه انجام شد ابتدا از حاشیه
محیط کشتهای حاوی باکتری و محیط کشت  EAو کشتهای یک
هفتهای قارچهای نام برده شده در باال ،دیسکهایی به قطر  6میلیمتر
توسط چوب پنبه سوراخ کن تهیه گردید .دیسک قارچ در وسط پلیت
حاوی محیط کشت  PDAقرار داده شد و  2دیسک تهیه شده از محیط
کشت حاوی باکتری و بدون باکتری در  2طرف دیگر پلیت قرار داده
شد .پلیتهای آماده شده بهترتیب فوق بهمدت یک هفته در دمای
 28درجه سانتیگراد نگهداری شدند .پس از یک هفته سویههایی که
هاله ممانعت از رشد ایجاد کردند بهعنوان نمونههای فعال درنظر گرفته
شدند ( Aghighiو همکاران2004 ،؛  Baniasadiو همکاران.)2009 ،
برای  4تا از سویههای جدا شده که در روش دیسک آگار نتایج بهتری
نشان داده بودند یعنی سویههای  7 ،6 ،4و  8تعیین خواص ضدقارچی
با استفاده از روش انتشار از دیسک نیز انجام شد .بهمنظور انجام روش
انتشار از دیسک ابتدا دیسکهای  6میلیمتری از کاغذ سلولزی تهیه
و بهمدت  24ساعت در عصارههای متانولی و کلروفرمی قرار گرفتند (روش
تهیه آنها در زیر شرح داده شده است) .سپس از حاشیه کشتهای
یک هفتهای قارچها روی محیط  PDAدیسکهایی به قطر  6میلیمتر
به وسیله چوب پنبه سوراخ کن استریل تهیه گردید .دیسک قارچ در
وسط پلیت حاوی محیط کشت  PDAقرار داده و سپس پلیتها تا
زمانیکه قطر پرگنه قارچها به حدود  2/5سانتیمتر برسند در دمای
 28درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .پس از آن دیسکهای
حاوی عصارههای کلروفرمی و متانولی و دیسکهای حاوی کلروفرم و
متانول (بهعنوان کنترل منفی) در فاصله یک سانتیمتری از محل رشد
قارچ قرار داده شدند در شکل  1تصویری از این روش نمایش داده
شده است .بعد از گذشت  4روز شعاع هاله ممانعت از رشد از  4طرف
دیسک کاغذی اندازهگیری گردید (محسنی و نوروزی.)1392 ،
تهیه محیط کشت مایع و عصارهگیری :بهمنظور گرفتن
عصاره از سویههای  7 ،6 ،4و  8ابتدا محیط کشت مایع مناسب با
استفاده از نوترینت براث ( 8گرم بر لیتر) ،پپتون و عصاره مخمر (هر
کدام  10گرم بر لیتر) ،کلرید سدیم ( 10گرم بر لیتر) و  %2حجمی/
حجمی گلیسرول تهیه گردید .پس از تلقیح ،پلیتها بهمدت یک هفته
در دمای  30درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند.
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شکل  :1نحوه دیسکگذاری و موقعیت دیسکها نسبت به قارچ در
روش انتشار از دیسک

در مرحله بعد محیط کشت حاوی باکتری با کاغذ صافی سلولزی
صاف شده و رسوب در پلیتهای شیشهای استریل بهمدت  48ساعت در
دمای  40درجه سانتیگراد قرار داده شد .پس از پودر کردن کلنیهای
خشک شده ،بهازای هر گرم رسوب خشک باکتری ،یک میلیلیتر حالل
اضافه گردید و نمونهها بهمدت  24ساعت مخلوط شدند .پس از
سانترفیوژ (بهمدت  10دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه) ،محلول
رویی به در روتاری در دمای  35درجه سانتیگراد تغلیظ گردید و در
نهایت با حالل اولیه به حجم  5میلیلیتر رسانده شد ( Tothو ،Marialigeti
2013؛  Zhaoو همکاران .)2009 ،الزم به ذکر است که در این مطالعه
از  2نوع عصاره کلروفرمی و متانولی استفاده گردید.
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریها :پس از رشد کلنی
باکتریها و خالصسازی آنها 2 ،سویه از باکتریها که در غربالگری
خواص ضدقارچی کارایی بیشتری نشان دادند یعنی سویههای شماره
 4و  7مورد شناسایی مولکولی قرار گرفتند .به این منظور ،ابتدا
استخراج  DNAبا استفاده از روش  CTABتغییر یافته انجام شد و از
روشهای اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز ژل آگارز جهت سنجش
کیفیت و کمیت  DNAاستخراج شده استفاده گردید ( Sambrokو
 .)2001 ،Russellتکثیر ژن  16 srRNAبا استفاده از پرایمر مستقیم
با توالی  AGA GTT TGA TCM TGG CTC AGو پرایمر معکوس
با توالی  TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT Tوانجام واکنش
زنجیرهای پلیمراز ) (PCRصورت گرفت .بهمنظور بهینهسازی واکنش
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 PCRگرادیانت دما از دمای  46تا  57درجه سانتیگراد و گرادیانت
غلظت  DNAدر غلظتهای  50تا  250میکروگرم انجام گرفت .حجم
و غلظت مواد استفاده شده در واکنش زنجیرهای پلیمراز عبارت بودند
از 3 :میکرولیتر  DNAالگو با غلظت  75میکروگرم 5 ،میکرولیتر بافر
 2 ،PCRمیکرولیتر از هر یک از پرایمرهای مستقیم و معکوس با
غلظت  20پیکوموالر 2 ،میکرولیتر  10 dNTPمیلیموالر 3 ،میکرولیتر
منیزیم کلراید  50میلیموالر 1 ،میکرولیتر آنزیم  DNA-Taqپلیمراز،
 4میکرولیتر  50 DMSOمیلیموالر که با  28میکرولیتر آب مقطر
دیونیزه به حجم نهایی  50میکرولیتر رسانده شد.
واکنش زنجیرهای پلیمراز با مرحله واسرشتی اولیه بهمدت 5
دقیقه و در دمای  94درجه سانتیگراد 30 ،چرخه با مرحله واسرشتی
در  94درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه ،اتصال پرایمر بهمدت یک
دقیقه در  54درجه سانتیگراد و طویل شدن در  72درجه سانتیگراد
بهمدت  1دقیقه و  30ثانیه و نهایتا" یک چرخه طویل شدن نهایی
در  72درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه انجام شد.
بهمنظور اطمینان یافتن از تکثیر قطعات مورد نظر ،محصوالت
 PCRبا استفاده از ژل آگارز  %1الکتروفورز شدند (بهجای استفاده ار
اتیدیوم بروماید ،در هنگام تهیه ژل 2 ،میکرولیتر رنگ  safe stainبه
آگارز مذاب اضافه شد) .برای این کار  4میکرولیتر محصول  PCRبا 3
میکرولیتر بافر بارگزاری مخلوط شده و به چاهکها تزریق گردید.
نوارهای تکثیر شده ژن  16srRNAبهصورت تک باند و با اندازهای در
حدود  1500جفت باز با استفاده از دستگاه مستند ساز ژل ((XRBiorad
مشاهده و ذخیره گردیدند .در مرحله بعد با استفاده از دستورالعمل
کیت خالص سازی (ساخت شرکت بیونیر کره جنوبی) ،محصول PCR
تخلیص شده بهدست آمد .محصول خالص شده  PCRتوسط شرکت
 Bioneerکره جنوبی بهصورت  2بار خوانش تعیین توالی گردید.
تعیین ترکیبات عصاره متانولی باکتری با استفاده از :GC-MS
برای این منظور عصاره متانولی تهیه شده از سویه  4که بیشترین
فعالیت ضدقارچی را نشان داده بود بهمیزان یک میکرولیتر به دستگاه
گاز کروماتوگرافی متصل به طیف نگار جرمی ) (GC-MSتزریق شد.
دستگاه گاز کروماتوگرافی از نوع  Agilent 6890با ستون HP5-MS
به ابعاد  30متر در  0/25میلیمتر و  0/3میکرومتر مورد استفاده قرار
گرفت .برنامه دمایی نیز بهصورت  3دقیقه در دمای  60درجه سانتیگراد
با سرعت  10درجه سانتیگراد در هر دقیقه تا  270درجه سانتیگراد
بود .از گاز هلیوم نیز بهعنوان گاز حامل استفاده گردید.
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آنالیز آماری :تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

spss

نسخه  19انجام شد .تمام آزمونهای انجام شده در این تحقیق میانگینی
از خداقل  3بار تکرار میباشند .همچنین از نرمافزار  MEGAنسخه
 5/2برای رسم درخت فیلوژنیک و محاسبه فاصله زنتیکی بین گونهها
استفاده گردید.

نتایج
شناسایی مولکولی :سویه باکتری جداسازی شده شماره  4بعد
از انجام بالست بیشترین شباهت را در حد  %98با سویه Bacillus
 sp.نشان داد که فاصله ژنتیکی آن  0/004بهدست آمد .باکتری شماره
 7پس از انجام بالست بیشترین نزدیکی در حد  %95را با سویه
 Staphylococcus haemolyticusنشان داد و فاصله ژنتیکی آن با استفاده
از نرمافزار  0/02 MEGA 5.2بهدست آمد .تصویر باند محصول PCR
بر روی ژل آگارز در شکل  2آورده شده است.

شکل  :2محصول  PCRروی ژل آگارز %1

همچنین سویه شماره  4با شماره دسترسی  KY 71376و سویه
شماره  7با شماره دسترسی  KY271394در  NCBIثبت شدهاند که
توالی کامل آنها در سایت مذکور در دسترس میباشد.
خواص ضدقارچی :در جدول  1خواص ضدقارچی سویههای
جداسازی شده بر مبنای روش دیسک آگار آورده شده است .با توجه
به نتایج بهدست آمده از بین  8میکروارگانیسم مورد آزمون 7 ،سویه
حداقل در برابر یک قارچ بیماریزای گیاهی فعالیت آنتاگونیستی نشان
دادند و از بین آنها سویههای شماره  7 ،6، 4و  8بیشترین فعالیت
ضدقارچی را علیه این  3قارچ بیماریزای گیاهی داشتند.
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جدول  :1نتایج روش دیسک آگار ( قطر هاله عدم رشد در قارچ بر

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

حسب میلیمتر)

(قطر هاله عدم رشد قارچ بر حسب میلیمتر)

شماره سویه

F.oxysporum

P.italicum

R.solani

شماره سویه

F.oxysporum

P.italicum

R.solani

1
2
3
4
5
6
7
8

1±0/69
25/33±0/51
20±0/79
24/66±0/58
18/66±1/15
23/66±0/26
27/41±0/58
23±0

0
11/33±0/84
7/66±0/58
19/33±0/23
13±0/21
16±0/11
20±0/26
18/66±0/44

0
18/66±1/15
13±1/29
28/33±0/58
22±0/14
25/66±0/58
23±0/84
21±0/83

4
6
7
8

22/66±0/39
17±0/85
22/33±0/21
18/66±0/50

25/33±0/75
18/66±0/63
18±0/38
20/66±1/28

22±1/15
17/33±0/14
20/66±0/98
16±0/78

در جدول  2نتایج خواص ضدقارچی سویههای شماره 7 ،6، 4
و  8براساس روش انتشار از دیسک آورده شده است .در این روش از
دو نوع عصاره متانولی و کلروفرمی استفاده شد که با توجه به اینکه
عصاره کلروفورمی هر چهار سویه مورد بررسی ،هاله عدم رشد ایجاد
نکردند فقط نتایج عصاره متانولی ارائه شده است.

نتایج  :GC-MSآنالیز نتایج کروماتوگرافی گازی عصاره متانولی
باکتری  34پیک را نشان داد که براساس آن ترکیبات موجود در
عصاره سویه مذکور بهدست آمد (شکل  .)3از  34ترکیب شناسایی
شده  %67ترکیبات مربوط به 11ماده شیمیایی بود که در جدول 3
به آنه ا اشاره شده است .الزم به ذکر است که در جدول مذکور به
ترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن بیشترین درصد اشاره شده و از
ذکر سایر ترکیبات پرهیز شده است.

شکل  :3نمودار کروماتوگرام  GC-MSعصاره متانولی باکتری Bacillus sp.
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تعیین خواص ضدقارچی  Bacillus sp.و  Staphylococcus haemolyticusجدا شده از اسفنج بومی....

از  34ترکیب شناسایی شده  %67ترکیبات مربوط به  11ماده
شیمیایی بود که در جدول  3به آنها اشاره شده است .الزم به ذکر

است که در جدول مذکور به ترکیبات اساسی از لحاظ دارا بودن
بیشترین درصد اشاره شده و از ذکر سایر ترکیبات پرهیز شده است.

جدول  :3آنالیز ترکیبات عصاره متانولی باکتری  Bacillus sp.با استفاده از GC-MS

ردیف

نام ترکیب

زمان بازداری*( دقیقه)

درصد مساحت زیر پیک

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gamma-terpinene

12
10/97
27/35
10/82
42/7
38/69
20/44
5/9
49/1
23/77
24/66

27
8
7
4/84
3/72
3/14
3
2/95
2/5
2/4
2

Limonene
)Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl
)Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl
9،12-Octadecadienoic acid
Methyl palmitate
Tridecane
P-Xylene
Hexanedioic acid
Tetradecane
Trans-Caryophyllene

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

بحث
در سرتاسر جهان قارچهای بیماریزای گیاهی در کشت گیاهانی
که از لحاظ اقتصادی اهمیت دارند مشکالت جدی ایجاد کردهاند ،از
جمله این مشکالت میتوان به آسیب سیستم آوندی و بافتهای گیاهی
اشاره کرد که به کاهش قابل توجه بسیاری از محصوالت کشاورزی
منجر میشود ( Labedaو همکاران .)2010 ،حمله قارچهای بیماریزا
به گیاهان کشاورزی گاه بهحدی است که رشد گیاه را غیرممکن
میسازد .یکی از راههای کنترل بیماریهای قارچی استفاده از قارچ
کشها بهمقدار زیاد است .استفاده از این روش عالوه بر هزینههای
سنگینی که بهبار میآورد باعث بهخطر افتادن سالمتی انسان ،آلودگی
محیط زیست ،توسعه مقاومت پاتوژنها نسبت به قارچکشها و تخریب
اکوسیستمها و جمعیت در سطوح مختلف زنجیره غذایی میشود .یکی
از راههای مناسب جهت کنترل بیماریهای ناشی از قارچهای بیماریزا
که تأثیرات نامطلوب فوق را نیز نداشته باشد ،استفاده از روشهای
کنترل بیولوژیک است ( Prapagdeeو همکاران .)2008 ،برخالف
ترکیبات شیمیایی ،ترکیبات زیستی که از گونههای موثر گرفته شدهاند
سمیت کمتر داشته ،بهراحتی قابل تجزیه بوده و آلرژیزایی کمی
دارند .بهعالوه این مواد در محصوالت غذایی انباشته نمیشوند (،Joo
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 .)2005تاکنون تحقیقات گستردهای بر روی خواص ضدقارچی
سویههای مختلف جنس باسیلوس صورت گرفته است که از آن جمله
میتوان به مطالعات انجام شده توسط آتی ( ،)1377اکبری ()1382
و کاظمی ( )1383اشاره نمود .با این وجود عمده مطالعات صورت
گرفته بر روی باسیلوسهای خاکزی بوده و بر روی خواص ضدقارچی
باسیلوسهای دریایی بهویژه سویههایی که همزیست با جانوران دریایی
و ازجمله اسفنجها هستند بهندرت مطالعاتی در خارج از کشور صورت
گرفته است .سویههای  7 ،6 ،4و  8که در روش دیسک آگار نتایج
بهتری نشان داده بودند ،خواص ضدقارچی عصارههای متانولی و
کلروفرمی آنها با استفاده از روش انتشار از دیسک نیز مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که از بین  4سویه
اکتینومیست ،سویه شماره  4بیشترین اثر ضدقارچی را در برابر هر 3
سویه قارچ بیماریزای گیاهی داشته است .همچنین نتایج ارائه شده
در جدول  3نشان میدهند که عصارههای کلروفرمی هیچیک از
اکتینومیستها در برابر قارچهای بیماریزا هاله عدم رشد ایجاد نکردند
که این نشاندهنده عدم حاللیت ترکیبات ضدقارچی اکتینومیستها در
حاللهای غیرقطبی چون کلروفرم میباشد نتایج این آزمون از این
منظر به نتایج بهدست آمده از مطالعات انجام شده توسط  Aghighiو
همکاران ( Baniasadi ،)2004و همکاران ( )2009و ساالری و همکاران

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( )1389مشابهت داردکه بیان میکنند ماده مؤثر موجود در عصاره
اکتینومیستهای مورد مطالعه در حاللهای آلی غیرقطبی نظیر
کلروفرم حل نمیگردد درحالیکه این مواد در حاللهای قطبی چون
آب مقطر و متانول و اتانول قابلیت حل داشته و ایجاد هاله ممانعت از
رشد مینمایند .عصاره متانولی سویه شماره  4که بهترین نتایج را در
آزمونهای غربالگری داشت برای کروماتوگرافی گازی با طیفسنجی
جرمی انتخاب شد .نتایج بهدست آمده از آنالیز  GCحضور  34ترکیب
را در عصاره مذکور نشان داد که ترکیبات با بیشترین درصد حضور
در عصاره در زیر آورده شدهاند .ازجمله ترکیبات بهدست آمده در عصاره
متانولی  gamma- Terpineneرا میتوان نام برد این ترکیب با 27
درصد بیشترین ترکیب موجود در عصاره بود .این ترکیب یکی از
اسیدهای چرب ضروری میباشد که در برابر پاتوژنها مختلف انسانی
خواص ضدمیکروبی از خود نشان میدهد .این ترکیب یکی از اسیدهای
چرب فرار مشتق شده از درخت چای باریک میباشد که از گیاه
 Lippia multifloraنیز جداسازی شده است .فعالیتهای آنتیاکسیدان،
ضدالتهاب و ضد رشد سلولی این ترکیب در دست مطالعه میباشد.
این ترکیب در مطالعاتی که پیشتر از این نیز انجام شده از
اکتینومیستها جداسازی شده است برای نمونه میتوان به مطالعه
انجام شده توسط  Wangو  )2008( Caneاشاره کرد .در این مطالعه
 gamma.-Terpineneیکی از ترکیبات موجود در عصاره Streptomyces
 coelicolorبود که با استفاده از آنالیز  GC-MSبهدست آمده بود .دومین
پیک شاخص موجود در کروماتوگرام بهدست آمده با  8درصد مربوط
به ترکیب  Limoneneمیباشد .این ترکیب یک هیدروکربن میباشد که
نام خود را از لیمو گرفته است و از پوست لیمو و سایر مرکبات قابل
جداسازی است این ترکیب که بهعنوان طعم دهنده در انواع نوشیدنی-
ها و سایر مواد غذایی کاربرد دارد و دارای خواصی چون جلوگیری از
سرطان ،درمان برونشیت نیز هست و در داروسازی هم مورد استفاده
قرار میگیرد .در مطالعاتی که پیش از این نیز انجام شده این ترکیب
از اکتینومیستها جداسازی شده بود از میان این مطالعات میتوان به
مطالعه انجام شده توسط  Wangو  )2008( Caneاشاره کرد که در
آن  Limoneneبا  32درصد یکی از ترکیبات موجود در عصاره
اکتینومیست  Streptomyces coelicolorبود .یکی دیگر از ترکیبات
موجود در عصاره مذکور )Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl
میباشد این ترکیب با 7درصد سومین پیک شاخص موجود در
کروماتوگرام عصاره مورد نظر را بهخود اختصاص داده است .این ماده
یک ترکیب فنولی اشباع نشده است که میتواند
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فعالیت آنتیاکسیدانی از خود نشان دهد و رادیکالهای آزاد را مهار
کند این ترکیب در مطالعاتی که در گذشته انجام شده نیز از
اکتینومیستها جداسازی شده است که ازجمله آنها میتوان به
مطالعه انجام شده توسط  Balachandranو همکاران ( )2012اشاره
نمود در این مطالعه با استفاده از آنالیز  GC-MSشناسایی اولیه
ترکیبات عصاره بهدست آمده از  Streptomyces spانجام شد که یکی
از ترکیبات موجود در این عصاره )Phenol, 2,4-bis (1,1-dimethylethyl
با میزان  16/6درصد بود .چهارمین پیک شاخص مربوط به Phenol,
)) 2،4-bis (1,1-dimethylethylاست که یک ترکیب آلی آروماتیک
طبیعی است که آن را به عنوان یک آلکیل بنزن مرتبط به مونوترپنها
طبقهبندی میکنند .این ترکیب در آب نامحلول بوده ولی در اتانول و
اتیل اتر محلول میباشد .این ترکیب یکی از مواد رایج موجود در
عصاره زیره سیاه و آویشن میباشد .پنجمین پیک شاخص مربوط به
 9،12-Octadecadienoic acidبا  3/72درصد بود این ترکیب یک
اسیدچرب غیراشباع است که برای تغذیه پستانداران ضروری است و
در بیوسنتز پروستاگالندین و غشای سلولی کاربرد دارد این ترکیب
دارای خواص ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدان ،ضدالتهاب ،ضدسرطان و
غیره میباشد و از گیاه  Akpuaka( Azadirachta indicaو همکاران،
 )2013و  Maruthupandian( Pterocarpus marsupiumو ،Mohan
 )2011نیز جداسازی شده است .با توجه به اینکه باکتریهای بهدست
آمده از اسفنجها در این مطالعه خواص ضدقارچی قابل توجهی از خود
نشان دادند بهنظر میرسد پتانسیل انجام تحقیقات تکمیلی در این
زمینه وجود دارد .همچنین انجام بررسیهای مشابه بر روی سایر
اسفنجهای بومی خلیج فارس در حفظ ذخایر ژنتیکی این جانوران
منحصر بهفرد تاثیر بهسزایی خواهد داشت.

تشکر و قدردانی
نویسندگان از کارشناسان و اساتید پژوهشکده خلیج فارس
کمال تشکر و قدر دانی را دارند.
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