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Many marine invertebrates, such as sponges, produce secondary 

metabolites that have some pharmaceutical uses. This study was carried out 

to determine the antibacterial properties and the effect of seasonal 

variations on methanolic extracted from sponge Niphates furcata against 

Gram-positive bacteria Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Gram 

negative bacteria Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosus using 

broth dilution method. The experiment results showed that methanolic 

extracts of sponge extracted in summer did not show any antibacterial 
effect on E. coli and P. aeruginosus and did not have the ability to inhibit 

the growth of the mentioned bacteria, and naturally the concentrations 

determined could not have any bactericidal effect on the gram-negative 

bacteria of E. coli and Pseudomonas aeruginosus. In winter, this extract 

had an inhibitory effect on all four gram positive and gram negative 

bacteria used in this study, In contrast to methanolic extract from summer, 

methanolic extract of winter season on Escherichia coli had a bactericidal 

effect, although it did not show any bactericidal effect, similar to that of 

summer on Pseudomonas aeruginosus. Comparison of the data shows that 

the methanolic extract of Niphates furcata sponge has a more severe 

inhibitory effect on the bacteria than in the winter, although the comparison 
of the bacterial pathogenic effects in both summer and winter shows 

similar results, and the concentrations have not shown any bactericidal 

effect on Pseudomonas aerosinosis. 
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 های کلیدی:  واژه

 ، Niphates furcataاسفنج 

 تغییرات فصلی، 

 میکروبی، عصاره ضد

 های ثانویه متابولیت
 

کنند که این ترکیبات  های ثانویه تولید می ها متابولیت مهرگان دریایی مانند اسفنج بسیاری از بی

ثیر تغییرات فصلی بر عصاره اسفنج أمنظور تعیین خواص ضد باکتریایی و ت کاربرد دارویی دارند. به

و  Bacillus subtilisهای گرم مثبت  به باکتری جزیره کیش نسبت Niphates furcataگونه 

Staphylococcus aureus  و گرم منفیEscherichia coli  وPseudomonas aeruginosa 
ای استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره متانولی استخراج شده  با استفاده از روش رقت لوله

 Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coliهای  از اسفنج در فصل تابستان برای باکتری
گونه اثر ضدباکتریایی نداشت. عصاره استخراج شده در فصل زمستان بر روی هر چهار  هیچ

اند  ، اثر بازدارندگی داشتهپژوهشهای گرم مثبت و گرم منفی مورد استفاده در این  گونه باکتری

و برخالف عصاره متانولی استخراج شده از فصل تابستان، عصاره متانولی فصل زمستان بر روی 

اثر کشندگی داشته و مشابه فصل تابستان بر روی باکتری  Escherichia coliباکتری 

Pseudomonas aeruginosa  اثر باکتریوسیدی از خود نشان نداد. عصاره متانولی اسفنج

Niphates furcata های یاد شده دارد.  تری نسبت به باکتری کنندگی بیش در فصل زمستان اثر مهار

دهند و  زمستان نتایج مشابهی را نشان می ها در هر دو فصل تابستان و مقایسه اثر کشندگی باکتری

 Pseudomonas aeruginosaگونه اثر باکتریوسیدی بر روی باکتری  های تعیین شده هیچ غلظت

 اند. نشان نداده
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 مقدمه

ترکیب طبیعی از  15000تاکنون نزدیک به 

 جانداران دریایی استخراج و شناسایی شده است که از

ترکیب با خواص دارویی در مراحل  45این تعداد 

 (. 1قرار دارند ) 2و بالینی 1آزمایشی پیش بالینی

های استخراج شده که  تعداد زیادی از این عصاره

ها و  اسفنجاز  دارای خاصیت درمانی هستند

اند  شده ها جداسازی های همزیست آن میکروارگانیسم

(2 .) 

 ترکیبات بسیاری با خواص بیولوژیک از موجودات

 ها، خرگوش دریایی، خیار دریایی، مرجان ماننددریایی 

ها و ...  های دریایی، کوسه فشان خارپوستان، آب

های انجام شده در  بررسی (.3استخراج شده است )

دهد که  های ثانویه آبزیان نشان می رابطه با متابولیت

 3ها جانداران چسبیده به بستر مهرگان و در بین آن بی

های ثانویه با  ترین متابولیت ها بیش ویژه اسفنج به

 (. از 4کنند ) خواص دارویی را از خود ترشح می

له با عوامل ها توان جابجایی و مقاب جا که اسفنج آن

باید طوری عمل نمایند که  بنابراین را ندارند، مهاجم

ها،  بتوانند در مقابل عوامل خارجی مانند باکتری

ها  ها مقاومت نماید، بنابراین آن ها و سایر پاتوژن قارچ

های ثانویه مجهز به یک سیستم  با تولید متابولیت

 ( که بشر امروزه 5اند ) انگیز شده ایمنی بسیار شگفت

از این ترکیبات شیمیایی استخراج و شناسایی شده از 

جانداران دریایی که شامل ترکیبات ساده و پیچیده 

شیمیایی هستند به عنوان ترکیبات دارویی استفاده 

جا که از مسائل اساسی علوم زیستی  نماید. از آن می

های ثانویه و خواص زیستی  دریایی بررسی متابولیت

عالوه بر استفاده مستقیم غذایی از  دبای باشد، ن میآبزیا

                                                
1- Preclinical 

2- Clinical 

3- Sessil 

ها پرداخته  های مختلف بیولوژیک آن ها به جنبه آن

ثیر فاکتورهای اکولوژیک أچنین با توجه به ت شود هم

ها و تغییرات فیزیولوژیک بر روی  بر اجتماعات اسفنج

ضد باکتریایی استخراج  عصاره ودر احتمال می ها آن

ثیرات متفاوتی أدو فصل گرم و سرد تها در  شده از آن

توانند نسبت به  ها می چه بسیاری از آن داشته باشد. اگر

 .(6) تغییرات محیطی مقاومت نشان دهند

دهد که از سال  مطالعات انجام شده نشان می

ترکیب از جانداران دریایی  131تا دهه گذشته  1907

باکتریایی شناسایی شده است که این تعداد با اثر ضد 

 14کننده و  های ضدعفونی درصد از مولکول 52

را  2000یبات سنتز شده در سال درصد شامل ترک

ترکیب  252گیرد. در حالی که در دهه اخیر  بر میدر

ترکیب سنتز  73استخراج شده از جانداران دریایی و 

شده است،  ها با اثر ضد باکتریایی شناسایی شده از آن

دهنده اهمیت آبزیان دریایی در  ارقام فوق نشان

باشد  ها می کننده عفونی خواص ضد باکتریایی و ضد

و همکاران  جانسون(. آزمایش دیگری که توسط 7)

دهنده آن بود که  انجام شد نیز نشان( 2012)

های مورد مطالعه خواص ضد باکتریایی خود  اسفنج

درصد بیش از  77های گرم مثبت  روی باکتری

 .(8) دهند های گرم منفی نشان می باکتری

در  ها اسفنج کنون در رابطه با ارزیابی ذخایرتا

 ،است فارس و دریای عمان گزارشی ارائه نشده خلیج

آن است تنوع و  بیانگراما مشاهدات غواصان 

 بنابراین. در منطقه فراوان استتوده این نمونه  زیست

های موجود در سند راهبردی  برنامه به با توجه

 های پژوهشکه تاکنون  بیوتکنولوژی کشور و این

با خواص بیولوژیک  شماری در رابطه انگشت

ها، انجام  های ثانویه از منابع دریایی، اسفنج متابولیت

بررسی خواص  در این پژوهش به گرفته است
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 Niphates furcataاسفنج  یبات طبیعیضدباکتری ترک

و مقایسه این خواص در دو فصل از جزیره کیش 

 پرداخته شده است.تابستان و زمستان 

 
 ها مواد و روش

ثیر دو متغیر فصلی أحاضر ت پژوهشدر : برداری نمونه

)تابستان و زمستان( و دو متغیر باکتریایی )گرم مثبت 

و گرم منفی( بر روی عصاره متانولی استخراج شده از 

با استفاده از روش رقت  نیفاتس فورکاتااسفنج گونه 

 1396در فصول سرد و گرم سال ای انجام گرفت.  لوله

 10-12از عمق  Niphates furcata های اسفنج نمونه

به روش  فارس واقع در خلیج از جزیره کیش متری

و ها شسته  نمونه .(1)شکل  ندآوری شد جمع 1غواصی

 . جهت از بین بردنبه آزمایشگاه منتقل گردیدند

 ها جدا شده  ها و سنگ و شن ونههای نم فیت اپی

و  ندمتری بریده شد یک سانتی پوشی شده و سپس یخ

منجمد و نگهداری  سلسیوسدرجه  -24در دمای 

گیری آماده  زدایی برای عصاره ند. بعد از انجمادشد

 ند.دش

 

 
 .فارس برداری اسفنج در جزیره کیش، خلیج محل نمونه -1 شکل

 
اسفنج  ها نمونهیند خشک کردن آفر: گیری عصاره1

سپس  انجام شد 2کن انجمادی وسیله دستگاه خشک به

دو  د وشدنتبدیل پودر به  آسیاب گرمی 10های  نمونه

مدت  شد و به اضافهها متانول  نمونه بر روی برابر وزن

شد. مایشگاه در دمای اتاق قرار داده ساعت در آز 72

دست آمده را از صافی  ساعت محلول به 72پس از 

                                                
1- SCUBA 

2- Freeze dryer 

ها از آن جدا شده و  بخش جامد نمونهگذرانده تا 

 جامد چه باقی ماند، حالل متانولی و ترکیبات آن

دست آمده به دستگاه  عصاره به موجود در نمونه بود.

  145rpmو دور  سلسیوسدرجه  40در دمای 

تا حالل )متانول( تبخیر شود  روتاری منتقل گردید،

(9.)  

 



 همکارانو  اسماعیل زارع مهرآبادی... /  خواص ضد میکروبی اسفنجثیر تغییرات فصلی بر أت

 

91 

بررسی خواص : 1غلظت بازدارندگی عیین حداقلت

سازی در محیط  رقتضدباکتریایی با استفاده از روش 

 های باکتری به شرح زیر انجام گرفت: سویه 2براث

 استافیلوکوکوس ،4آئروژینوزاسودوموناس  ،3اشریشیاکالی

مرکز کلکسیون  از 6سوبتیلیس باسیلوسو  5اورئوس

صورت لیوفیلیزه  های صنعتی ایران به ها و باکتری قارچ

 ها با پاساژ اولیه در محیط  ابتدا باکتری ند.تهیه شد

ها در  سپس هر کدام از سویه مایع کشت داده شده و

 3 گرم پپتون، 5حاوی  براث اختصاصیمحیط کشت 

در یک لیتر آب گرم آگار  15گرم عصاره گوشت، 

 72تا  24ت مد مقطر، کشت اولیه داده شدند و به

ها در  ان سرعت رشد باکتریساعت بر اساس میز

در انکوباتور قرار داده  سلسیوسدرجه  37 دمای

منظور انجام آزمایش  های تک به شدند تا از کلونی

 استفاده شود.

از انکوباتور خارج را ها  ها آن پس از رشد باکتری

های تک ایجاد  نموده و با استفاده از آنس از کلونی

 پپتون، گرم  1براث که حاوی؛  کشت شده به محیط

 لیتر میلی 1000گرم عصاره مخمر،  2گرم گلوکز،  1

اتوکالو  6-7 7فسفات بافر لیتر میلی 15آب مقطر و 

های آزمایش وارد نموده، این کار را  شده بود، در لوله

آن قدر تکرار شد تا کدورت محیط براث با کدورت 

( log CFU/ml 8 ل)معاد 5/0 8لوله مک فارلند

 یق کردن مایع تلقیح این منظور با رقیکسان شد. به 

نظر ها به رقم مورد تعداد باکتری ،(log CFU/m 6)تا 

رسانده شد. مایع تلقیح تهیه شده بالفاصله مورد 

 .استفاده قرار گرفت

                                                
1- MIC (minimum inhibitory concentration) 

2- Broth Dilution Method 

3- Escherichiacoli ATTC 1524 

4- Pseudomonas aeruginosa ATCC25619 

5- Staphylococcus aureus ATCC1764 

6- Bacillus subtilis  spizizenii ATCC6633 

7- PBS (Phosphate buffered saline) 

8- McFarland 0.5 

باکتری بود عدد  5/1 × 106 از لوله فوق که حاوی

 های استریل لیتر به هرکدام از لوله میلی 1به مقدار 

 های  متانولی، با غلظت اضافه شد، سپس از عصاره

50 ،40 ،30 ،20 ،10 ،5 ،3 ،2 ،5/1 ،75/0 ،5/0، 05/0 

که در محیط براث حل شده بود به  لیتر میلی 01/0و 

 فوق افزوده شده و  های لیتر به لوله میلی 1مقدار 

. برای در نظر رسانده شد لیتر میلی 2ها به  حجم لوله

تتراسایکلین و های  بیوتیک از آنتی گرفتن شاهد مثبت

های فوق استفاده شد و به عنوان  سیلین، با غلظت آمپی

ها ماده فعّال بیولوژیک  شاهد منفی به یکی از لوله

اضافه نگردید. در داخل یک لوله نیز تنها محیط کشت 

ثره و باکتری قرار داده شد تا در صورت ؤفاقد ماده م

خص گردد. سپس آلودگی محیطی خطای آزمایش مش

ها با پنبه بسته شد و در انکوباتور با دمای  سر تمام لوله

ساعت  24ت به مد با سه تکرار سلسیوسدرجه  37

 قرار داده شد.

 های منظور تعیین توانایی عصاره یش بهدر ادامه آزما

هایی که در  ها از لوله نظر در از بین بردن باکتری مورد

 1/0ر مقدا ها کدورت مشاهده نشده بود به آن

های استریل تزریق نموده و محیط  به پلیتلیتر  میلی

 پلیت(. کشت پور) نوترینت آگار به آن اضافه شد

درجه  37 و در دمای ها به انکوباتور منتقل سپس پلیت

ساعت نگهداری شدند. پس از  24ت به مد سلسیوس

های  ها خارج شدند و تعداد کلونی ساعت پلیت 24

 شد.شمرده تشکیل شده 

هایی که  در پلیت: 9تعیین حداقل غلظت کشندگی

آن است که عصاره  بیانگرباکتری رشد کرده بود 

را  نظر تنها توانایی مهار رشد و تکثیر باکتریمورد

گونه کلونی مشاهده  هایی که هیچ ا در پلیت، امدارد

نظر سبب مرگ دهنده آن است که ماده مورد نشد نشان

                                                
9- MBC (minimum bactericidal concentration) 
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 MBCباکتری شده است؛ که این مقدار برابر با 

های آماری با استفاده از  باشد. تجزیه و تحلیل می

 ها با آزمون  و مقایسه میانگین SPSS16افزار  نرم

صورت  درصد 5داری  طرفه در سطح معنی آنوا یک

 گرفت.

 
 

 نتايج

عصاره اسفنج  اییبررسی اثر ضدباکتری

Pseudomonas aeruginosa :حداقل  1جدول  در

و در جدول  ها کنندگی از رشد باکتری غلظت ممانعت

مورد آزمایش  یها حداقل غلظت کشندگی باکتری 2

 گردد. های اسفنجی فصل تابستان مشاهده می عصاره

 های اسفنجی فصل تابستان  کنندگی عصاره حداقل غلظت ممانعت -1جدول 

 ها مشاهده شده(. هایی که کدورت در آن )+( نمونه های فاقد کدورت، ( نمونه-))

 Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bacillus subtilis عصاره اسفنج

 + + + + mg/ml 01/0 متانولی

 + + + + mg/ml 05/0 متانولی

 + + + + mg/ml 1/0 متانولی

 + + + + mg/ml 5/0 متانولی

 + + + + mg/ml 75/0 متانولی

 + + + + mg/ml 5/1 متانولی

 + + + + mg/ml 2 متانولی

 + + + + mg/ml 3 متانولی

 + + + + mg/ml 5 متانولی

 + + + + mg/ml 10 متانولی

 - - + + mg/ml 20 متانولی

 - - + + mg/ml 30 متانولی

 - - + + mg/ml 40 متانولی

 - - + + mg/ml 50 متانولی

 + + + + mg/ml 01/0 سیلین آمپی

 + + + + mg/ml 05/0 سیلین آمپی

 + + + + mg/ml 1/0 سیلین آمپی

 + + + + mg/ml 5/0 سیلین آمپی

 + - + - mg/ml 75/0 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 5/1 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 2 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 3 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 5 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 10 سیلین آمپی
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 -1جدول ادامه 
 Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bacillus subtilis عصاره اسفنج

 - - - - mg/ml 20 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 30 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 40 سیلین آمپی

 - - - - mg/ml 50 سیلین آمپی

 + + + + mg/ml 01/0 تتراسایکلین

 + + + + mg/ml 05/0 تتراسایکلین

 + + + + mg/ml 1/0 تتراسایکلین

 + + + + mg/ml 5/0 تتراسایکلین

 + - + - mg/ml 75/0 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 5/1 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 2 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 3 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 5 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 10 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 20 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 30 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 40 تتراسایکلین

 - - - - mg/ml 50 تتراسایکلین

 
؛ حداقل غلظت 1جدول با توجه به نتایج 

برای  متانولیعصاره  کنندگی از رشد باکتری ممانعت

های معین  در غلظت Escherichia coli باکتری

های مورد استفاده به عنوان  بیوتیک آنتی گذار نبود.اثر

از  لیتر میلیگرم بر  میلی 75/0شاهد مثبت در غلظت 

حداقل غلظت  اند. ها جلوگیری نموده رشد باکتری

برای  متانولیکنندگی از رشد باکتری عصاره  ممانعت

های  در غلظت Pseudomonas aeruginosa باکتری

های مورد استفاده  بیوتیک آنتی گذار نبود.معین اثر

از رشد  لیتر میلی 5/1عنوان شاهد مثبت در غلظت  به

 اند. ها جلوگیری نموده باکتری

کنندگی از رشد باکتری  حداقل غلظت ممانعت

 استافیلوکوکوس اورئوسبرای باکتری  متانولیعصاره 

های  پادزیست .باشد می لیتر میلیگرم بر  میلی 20برابر 

 75/0شاهد مثبت در غلظت  منظور مورد استفاده به

ها جلوگیری  از رشد باکتری لیتر میلیگرم بر  میلی

کنندگی از رشد  حداقل غلظت ممانعت اند. نموده

 باسیلوس سوبتیلیس باکتری عصاره متانولی برای باکتری

بیوتیک  باشد. آنتی می لیتر میلیگرم بر  میلی 20برابر 

و  لیتر میلیگرم بر  میلی 75/0سیلین در غلظت  آمپی

 5/1بیوتیک تتراسایکلین در غلظت  چنین آنتی هم

به عنوان شاهد مثبت از هر دو  لیتر میلیگرم بر  میلی

 اند. ها جلوگیری نموده رشد باکتری
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 گردد در  استنباط می 2طور که از جدول  همان

 شاهده گردیده های مورد آزمایش کدورت م تمام لوله

 های باکتریمتانولی، برای  است بنابراین عصاره

Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa 

اند و  گونه اثر ضدباکتریایی از خود نشان نداده هیچ

 اند. مهار رشد باکتری یاد شده را نداشتهتوانایی 

 
 های اسفنجی فصل تابستان. کشندگی باکتریایی عصارهغلطت حداقل  -2 جدول

 (MBC) غلظت عصاره اسفنجی باکتری تعداد کلونی

0 Staphylococcus aureus متانولی mg/ml 40 

0 Bacillus subtilis متانولی mg/ml 30 

0 Escherichia coli سیلین آمپی mg/ml 5/1 

0 Staphylococcus aureus سیلین آمپی mg/ml 5/1 

0 Bacillus subtilis سیلین آمپی mg/ml 2 

0 Pseudomonas aeruginosa سیلین آمپی mg/ml 3 

0 Escherichia coli تتراسایکلین mg/ml 5/1 

0 Staphylococcus aureus تتراسایکلین mg/ml 5/1 

0 Bacillus subtilis تتراسایکلین mg/ml 2 

0 Pseudomonas aeruginosa تتراسایکلین mg/ml 3 

 
؛ حداقل غلظت کشندگی 2جدول  بر اساس

استافیلوکوکوس برای باکتری  متانولیعصاره  باکتری

باشد.  می لیتر میلیگرم بر  میلی 40 برابر اورئوس

های مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در  بیوتیک آنتی

اثر باکتریوسیدی از  لیتر میلیگرم بر  میلی 5/1غلظت 

 اند. خود نشان داده

 متانولیحداقل غلظت کشندگی باکتری عصاره 

گرم بر  میلی 30برابر  باسیلوس سوبتیلیسبرای باکتری 

های مورد استفاده  بیوتیک آنتیباشد.  می لیتر میلی

 لیتر میلیگرم بر  میلی 2 عنوان شاهد مثبت در غلظت به

عصاره متانولی  اند. اثر باکتریوسیدی از خود نشان داده

روی مهارکنندگی باکتری بر گونه اثر  هیچکه  دلیل این هب

 و Escherichia coli های گرم منفی باکتری

Pseudomonas aeruginosa  از در فصل تابستان

 توانست اثر باکتریوسیدی نمی پس طبیعتاً خود نشان نداد،

 های وتیکبی آنتی های مذکور داشته باشد. بر روی باکتری

 3مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت 

اثر باکتریوسیدی از خود نشان  لیتر میلیگرم بر  میلی

کنندگی از  حداقل غلظت ممانعت 3جدول  در اند. داده

حداقل غلظت  4و در جدول  های رشد باکتری

های اسفنجی  مورد آزمایش عصاره ها کشندگی باکتری

 گردد. فصل زمستان مشاهده می
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 های اسفنجی فصل زمستان  کنندگی عصاره حداقل غلظت ممانعت -3جدول 

 ها مشاهده شده(. هایی که کدورت در آن )+( نمونه های فاقد کدورت، ( نمونه-))

 Escherichia coli Pseudomonas aeruginos Staphylococcus Aureus Bacillus subtilis عصاره اسفنج

 + + + + mg/ml 01/0 متانولی

 + + + + mg/ml 05/0 متانولی

 + + + + mg/ml 1/0 متانولی

 + + + + mg/ml 5/0 متانولی

 + + + + mg/ml 75/0 متانولی

 + + + + mg/ml 5/1 متانولی

 + + + + mg/ml 2 متانولی

 + + + + mg/ml 3 متانولی

 + + + + mg/ml 5 متانولی

 - - + + mg/ml 10 متانولی

 - - + + mg/ml 20 متانولی

 - - + - mg/ml 30 متانولی

 - - + - mg/ml 40 متانولی

 - - - - mg/ml 50 متانولی

 
 کنندگی  ؛ حداقل غلظت ممانعت3جدول  مطابق

 برای باکتری متانولیاز رشد باکتری عصاره 

Escherichia coli  لیتر میلیگرم بر  میلی 30برابر 

های مورد استفاده به عنوان شاهد  بیوتیک باشد. آنتی می

 از  لیتر میلیگرم بر  میلی 75/0 مثبت در غلظت

حداقل غلظت  اند. ها جلوگیری نموده رشد باکتری

برای  متانولیکنندگی از رشد باکتری عصاره  ممانعت

 50برابر  Pseudomonas aeruginosaباکتری 

های مورد  بیوتیک باشد. آنتی می لیتر میلیگرم بر  میلی

 لیتر میلی 5/1 استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت

حداقل غلظت  اند. ها جلوگیری نموده باکتریاز رشد 

برای  متانولیعصاره  کنندگی از رشد باکتری ممانعت

گرم بر  میلی 10برابر  استافیلوکوکوس اورئوسباکتری 

های مورد استفاده  بیوتیک آنتی .باشد می لیتر میلی

گرم بر  میلی 75/0عنوان شاهد مثبت در غلظت  به

حداقل  اند. جلوگیری نمودهها  از رشد باکتری لیتر میلی

 متانولیکنندگی از رشد باکتری عصاره  غلظت ممانعت

گرم بر  میلی 10 برابر باسیلوس سوبتیلیس برای باکتری

های مورد استفاده  بیوتیک باشد. آنتی می لیتر میلی

گرم بر  میلی 5/1عنوان شاهد مثبت در غلظت  به

  اند. ها جلوگیری نموده از رشد باکتری لیتر میلی
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 های اسفنجی فصل زمستان. کشندگی باکتریایی عصارهغلظت حداقل  -4جدول 

 غلظت عصاره اسفنجی باکتری تعداد کلونی

0 Escherichia coli متانولی mg/ml 40 

0 Staphylococcus aureus متانولی mg/ml 20 

0 Bacillus subtilis متانولی mg/ml 10 

 

؛ حداقل غلظت کشندگی 4بر اساس نتایج جدول 

 Escherichiaباکتری عصاره متانولی برای باکتری 

coli  باشد.  می لیتر میلیگرم بر  میلی 40برابر

شاهد مثبت در  منظور های مورد استفاده به بیوتیک آنتی

خاصیت کشندگی  لیتر میلیگرم بر  میلی 5/1غلظت 

حداقل غلظت کشندگی باکتری عصاره  اند. داشته

برابر  استافیلوکوکوس اورئوسمتانولی برای باکتری 

شده استفاده  های بیوتیک باشد. آنتی می لیتر میلی 20

گرم بر  میلی 5/1شاهد مثبت در غلظت  منظور به

حداقل غلظت  .اند داشته کشندگی باکتریاثر  لیتر میلی

 باسیلوسعصاره متانولی برای باکتری کشندگی باکتری 
باشد.  می لیتر میلیگرم بر  میلی 10برابر  سوبتیلیس

های مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در  بیوتیک آنتی

اثر باکتریوسیدی از  لیتر میلیگرم بر  میلی 2غلظت 

گونه اثری روی  عصاره متانولی هیچ اند. خود نشان داده

از خود نشان  Pseudomonas aeruginosaباکتری 

شاهد  منظور بهشده های استفاده  بیوتیک نداد، آنتی

کشندگی اثر  لیتر میلیگرم بر  میلی 3مثبت در غلظت 

  اند. باکتری داشته

 

 گیری و نتیجه بحث

که عصاره متانولی استخراج شده از  نتایج نشان داد

در فصل تابستان در مورد  نیفاتس فورکاتااسفنج 

در هیچ غلظتی  Escherichia coli باکتری گرم منفی

ها  اثر ضد باکتریایی ندارد و نمی تواند از رشد باکتری

زمانی که عصاره، اثر  جلوگیری کند و قاعدتاً

باکتریواستاتیکی بر روی باکتری مذکور از خود نشان 

 تواند اثر باکتریوسیدی و کشندگی  دهد پس نمی نمی

بر روی باکتری مورد نظر داشته باشد. عصاره متانولی 

در فصل  نیفاتس فورکاتااستخراج شده از اسفنج 

لیتر اثر  گرم بر میلی میلی 30زمستان در غلظت 

از  Escherichia coli باکتریواستاتیک روی باکتری

بر  گرم میلی 40دهد و در غلظت  خود نشان می

 .اثر باکتریوسیدی دارد لیتر یلیم

  (2007) مارتینزای که توسط گالنو و  در مطالعه

های متانولی  در رابطه با خواص ضدباکتریایی عصاره

و عصاره کلروفرمی  1تاپسنتیا افیرافیدیتساسفنج گونه 

روی باکتری  2نیفاتس ارکتااسفنج گونه 

Escherichia coli گونه در  انجام شد این دو

میکروگرم  2لیتر و  میکروگرم بر میلی 5/1های  غلظت

در  .کردند لیتر رشد باکتری مذکور را مهار بر میلی

اتیل  های متانولی و دی آزمایش انجام شده روی عصاره

از جزیره فارور در  3لفن لیویستیلوس اتری اسفنج

فارس مشخص گردید که عصاره غیرقطبی در  خلیج

عصاره قطبی در  لیتر و گرم بر میلی میلی 2غلظت 

 لیتر از رشد باکتری گرم بر میلی میلی 5/1غلظت 
و هر دو عصاره  ممانعت به عمل نموده اشرشیاکالی

لیتر سبب مرگ باکتری  گرم بر میلی میلی 3 در غلظت

 (.11، 10)گردند  مذکور می

 

                                                
1- Topsentia ophiraphidites 

2- Niphates erecta 

3- Iophon laevistylus 
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های گرم منفی که مورد  یکی دیگر از باکتری

قرار  نیفاتس فورکاتابررسی عصاره متانولی اسفنج 

بود.  Pseudomonas aeruginosaگرفت باکتری 

کدام  دهند هیچ ها نشان می طور که نتایج آزمایش همان

های فوق که در فصل تابستان تهیه شده  از عصاره

بودند روی باکتری مذکور اثر ضدباکتریایی از خود 

اند. اما عصاره متانولی زمستان اسفنج  ندادهنشان 

لیتر از  گرم بر میلی میلی 50در غلظت  نیفاتس فورکاتا

عصاره متانولی  رشد باکتری مذکور ممانعت نموده، اما

 Pseudomonasزمستان اسفنج یاد شده روی باکتری 

aeruginosa گونه اثر باکتریوسیدی از خود نشان  هیچ

و همکاران  که توسط ناظمی ای در مقایسه .داده است

بر فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی خیار دریایی 

نیفاتس با اسفنج گونه  1هولوزوریا لوکوسپیلوتاگونه 
فارس انجام  از جزیره هنگام واقع در خلیج فورکاتا

دست آمده نشان داد عصاره متانولی  هدادند، نتایج ب

گرم بر میلی لیتر از  میلی 10گونه اسفنج در غلظت 

ممانعت  Pseudomonas aeruginosaرشد باکتری 

گونه خاصیت باکتریوسیدی از  به عمل آورده و هیچ

خود نشان نداد، در این آزمایش عصاره متانولی خیار 

گونه اثر بازدارندگی و کشندگی باکتری بر  دریایی هیچ

 نداشت Pseudomonas aeruginosaروی باکتری 

 Pseudomonasی که روی باکتری پژوهشدر  .(12)

aeruginosa  از عصاره خشک متانولی گونه اسفنج از

آوری شده از جزیره کرا در  جمع جنس هالیکلونا

مالزی انجام شد مشخص گردید که عصاره متانولی اثر 

بررسی اثر  (.13) دهد ضدباکتریایی از خود نشان نمی

های آبی، متانولی و دی اتیل اتری  ضدباکتریایی عصاره

از جزیره فارور واقع در  لفن لیویستیلوس اسفنج

فارس که توسط ناظمی و همکاران توسط روش  خلیج

 Pseudomonas aeruginosaبراث روی باکتری 

های  انجام شده بود، نشان داد که هیچ کدام از عصاره

                                                
1- Holothuria leucospilota 

مورد آزمایش خواص باکتریواستاتیک و باکتریوسید از 

 (.9) دهند خود نشان نمی

مطالعات انجام شده در رابطه با اثر ضدباکتریایی 

 Pseudomonasعصاره اسفنجی نسبت به باکتری 

aeruginosa دهد که این باکتری گرم منفی  نشان می

آزمایش بسیار قوی عمل های مورد  نسبت به عصاره

نموده به طوری که در یک مورد عصاره مورد بررسی 

اثر ضدباکتریایی نسبت به این باکتری را از خود نشان 

انجام شده نشان  پژوهشطور که نتایج  دهد. همان می

 دهد، تنها عصاره استخراج شده از اسفنج در  می

فصل زمستان اثر باکتریواستاتیکی روی باکتری 

Pseudomonas aeruginosa  از خود نشان داده

است، نتیجه فوق گواه آن است که این عصاره کاندید 

بیوتیک برای باکتری ذکر شده  مناسبی برای تولید آنتی

 .باشد نمی

اثر بیولوژیک ضد باکتری عصاره  پژوهشدر این 

در دو فصل زمستان و  نیفاتس فورکاتامتانولی اسفنج 

های  براث، روی باکتریتابستان با استفاده از روش 

 باسیلوس و استافیلوکوکوس اورئوسگرم مثبت 

ها نشان  نیز انجام گرفت. نتایج آزمایش سوبتیلیس

دهد که عصاره متانولی استخراج شده در فصل  می

لیتر اثر  گرم بر میلی میلی 20تابستان در غلظت 

 استافیلوکوکوس اورئوسباکتریواستاتیک روی باکتری 

گرم بر  میلی 40دهد و در غلظت  از خود نشان می

لیتر اثر باکتریوسیدی دارد. عصاره متانولی  میلی

در فصل  نیفاتس فورکاتااستخراج شده از اسفنج 

لیتر اثر  گرم بر میلی میلی 10زمستان در غلظت 

 استافیلوکوکوس اورئوسباکتریواستاتیک روی باکتری 

گرم بر  میلی 20دهد و در غلظت  از خود نشان می

آزمایش انجام شده  .لیتر اثر باکتریوسیدی دارد میلی

های اسفنج  های متانولی و کلروفنلی گونه روی عصاره

در مالزی که اثر  از جنس هالیکلونا از جزیره کرا

با  اورئوس استافیلوکوکوسضدباکتریایی روی باکتری 
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قرار گرفته بود  استفاده از روش براث مورد ارزیابی

 100 متانولی در غلظتمشخص شده که عصاره 

 30لیتر و عصاره کلروفنلی در غلظت  گرم بر میلی میلی

لیتر از رشد این باکتری جلوگیری  گرم بر میلی میلی

باکتری گرم مثبت دیگری که در این  (.13) نماید می

مورد مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی  پژوهش

 نیفاتس فورکاتادر دو فصل زمستان و تابستان اسفنج 

ها  بود. نتایج آزمایش باسیلوس سوبتیلیسقرار گرفت 

دهد که عصاره متانولی استخراج شده در  نشان می

گرم بر  میلی 20فصل تابستان از این اسفنج در غلظت 

باسیلوس تیک روی باکتری لیتر اثر باکتریواستا میلی
 30دهد و در غلظت  از خود نشان می سوبتیلیس

لیتر اثر باکتریوسیدی دارد. عصاره  گرم بر میلی میلی

در  نیفاتس فورکاتامتانولی استخراج شده از اسفنج 

لیتر اثر  گرم بر میلی میلی 10فصل زمستان در غلظت 

از  باسیلوس سوبتیلیسباکتریواستاتیک روی باکتری 

گرم بر  میلی 10دهد و در غلظت  خود نشان می

 .لیتر اثر باکتریوسیدی دارد میلی

 های خشک استخراج شده از اسفنج بررسی عصاره

که  باسیلوس سوبتیلیسروی باکتری لفن لیویستیلوس 

دهد که  با استفاده از روش براث انجام گردید نشان می

گرم بر  میلی 2عصاره دی اتیل اتری در غلظت 

گرم بر  میلی 3لیتر و عصاره متانولی در غلظت  یلیم

لیتر اثر باکتریواستاتیک را ایجاد نموده و اثر  میلی

ی مذکور دو عصاره روی باکتر باکتریوسیدی این

لیتر مشخص شد، که نشان  گرم بر میلی میلی 3میزان  به

هر دو عصاره  باسیلوس سوبتیلیسدهد در باکتری  می

دی اتیل اتری و متانولی به یک میزان اثر کشندگی 

 (.9) اند خود را القا نموده

های انجام شده توسط سایر  از نتایج آزمایش

که اثر   پژوهشو نتایج حاصل در این  گران پژوهش

های  روی باکتری نیفاتس فورکاتااسفنج  ضد باکتریایی

گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی قرار داده است 

شود که اثر ضد باکتریایی  چنین برداشت می

ه از این اسفنج مانند سایر های تهیه شد عصاره

تر عمل  مثبت قویگرم  های ها روی باکتری اسفنج

تر اثر نموده است(. اثر  نموده )در غلظت پایین

 رویبر های مورد آزمایش  ضدباکتریایی عصاره

تر بوده است و تنها عصاره  های گرم منفی کم باکتری

متانولی استخراج شده از اسفنج در فصل زمستان 

 توانایی ممانعت از رشد و تکثیر باکتری را از 

 جا که باکتری گرم  خود نشان داده است، از آن

 Pseudomonasنسبت به باکتری  اشرشیاکالیمنفی 

aeruginosa عصاره در باشد این  تر می ضعیف

 . تری اثر خود را نشان داده است غلظت پایین

های باکتری گرم منفی و گرم  هر یک از گونه

های  مثبت مورد مطالعه در این پژوهش دارای ویژگی

د هستند که دارای ساختار و منحصر به فرد خو

تواند  های متفاوتی هستند که این تفاوت می ویژگی

قرار دهد و به  ثیرأت های مقاومتی را تحت مکانیسم

ها دارای  توان گفت هر کدام از باکتری موجب این، می

بنابراین  ،ها بودند عملکردی متفاوت نسبت به عصاره

ها است باعث این  هایی که در ساختار این گونه تفاوت

(. یکی از عوامل مهم 14تفاوت در نتایج شده است )

های  ضد میکروبی در عصارهکه باعث ایجاد خاصیت 

استخراج شده از اسفنج دریایی شده است، سنتز 

های ثانویه با ساختار  ترکیبات شیمیایی یا متابولیت

که  ( اما این12باشد ) شیمیایی ترپنوئیدی و پپتیدی می

ثیر عصاره استخراج شده در فصل تابستان با أچرا ت

توان به  متفاوت است دلیل آن را میفصل زمستان 

میکروبی در محیط و یا فصل  وجود بار آلودگی

برداری نسبت داد، زیرا ترکیبات فعال زیستی  نمونه

شیمیایی -هوشمندانه و بر اساس شرایط اکولوژیکی

(. در ضمن از تفاوت در دیگر 15شوند ) سنتز می

دالیل مختلفی  هتوان ب ر میها و پژوهش حاض پژوهش

گیری،  های عصاره ها روش اشاره کرد که از جمله آن
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های متفاوت، گونه اسفنج دریایی و   استفاده از حالل

چنین شرایط اکولوژیکی متفاوت گونه مورد مطالعه  هم

 .است

نشان داد که عصاره متانولی استخراج شده از نتایج 

هیچ گونه اثر فصل تابستان  در نیفاتس فورکاتا اسفنج

از  Escherichia coliبرای باکتری باکتریایی  ضد

ضد باکتریایی  ثیر مشابهی بر اثرأ، تاند خود نشان نداده

مشاهده  Pseudomonas aeruginosaبرای باکتری 

توانایی مهار رشد  عصاره متانولی تولید شدهشد. 

های  غلظت طبیعتاًاند و  یاد شده را نداشتههای  باکتری

های گرم منفی  بر روی باکتریتوانستند  نمیتعیین شده 

Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa 

ه متانولی عصار. داشته باشنداثر باکتریوسیدی 

در فصل  نیفاتس فورکاتااستخراج شده از اسفنج 

های گرم مثبت  بر روی هر چهار گونه باکتریزمستان 

، اثر پژوهشفی مورد استفاده در این و گرم من

عصاره متانولی  و بر خالف ندداشترشد بازدارندگی 

تابستان، عصاره متانولی فصل استخراج شده از فصل 

اثر  Escherichia coliبر روی باکتری  زمستان

بر روی  مشابه فصل تابستان چند هرکشندگی داشت 

گونه اثر  هیچ Pseudomonas aeruginosaباکتری 

نشان  بررسی فصلی د.باکتریوسیدی از خود نشان ندا

انولی اسفنج فصل زمستان اثر دهد که عصاره مت می

های یاد شده  کنندگی شدیدتری نسبت به باکتریمهار

 ها  دارد هر چند که مقایسه اثر کشندگی باکتری

  تقریباً دو فصل تابستان و زمستان نتایجدر هر 

 های تعیین  دهند و غلظت مشابهی را نشان می

گونه اثر باکتریوسیدی بر روی باکتری  شده هیچ

Pseudomonas aeruginosa بررسی  اند. نشان نداده

حاضر نشان داد که بر   پژوهشمتغیرهای باکتریایی در 

های گرم منفی، هر دو باکتری گرم  خالف باکتری

صاره مثبت رفتاری مشابه در فصول مختلف در برابر ع

و دارای اثر داشتند  اسفنجه از متانولی استخراج شد

توان نتیجه گرفت که  می بنابراینبازدارنده بودند. 

های گرم مثبت پاسخ یکنواخت و شدیدتری به  باکتری

عصاره متانولی استخراج شده از اسفنج مورد مطالعه 

حاضر نشان داد که   پژوهشدر مجموع نتایج دارند. 

های  توانایی تولید متابولیت نیفاتس فورکاتااسفنج 

 دارند.را های دارویی  ثانویه با قابلیت استفاده
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