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 Background and Objectives: According to researches, sponges produce the most secondary metabolites 
with biological activities among aquatic animals. In this scientific study, we investigated the antifungal, 
antibacterial and cytotoxic activities of terpenoid extracted, phytol, from Dysidea avara of Hengam Island, 
Persia Gulf. 

Methods: In this study, dried sponge powder was extracted in acetone by maceration method. Then, the 
terpenoids were extracted by silica gel column chromatography from acetone extract by using n-hexane, 
ethyl acetate and methanol solvent. Biological activities of extracted compounds were evaluated by XTT 
assay on KB / C152, HUT-78 / C185 cancer cell line and Hek293 healthy cell for Cytotoxic, tubular dilution 
test on Escherichia coli strains, Pseudomonas aeruginosa salubilosa, Klebsiella, Klebsiella Typhi, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Nocardia brasiliensis and the fungal, yeast strains, 
Aspergillus fumigatus and Candida albicans for antibacterial and antifungal test. The selected phytol was 
identified by gas chromatography.  

Findings: The phytol compound was killed fifty percent of cancer cells at concentrations of 67.21μg/ml on 
oral epithelial cancer cells and concentrations 56.10 μg/ml on lymphocyte cancer cells. Phytol compound 
were killed gram-positive bacteria Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis and Bacillus cereus at 200-300 
µg/ml concentrations and at 1000 -2000 µg/ml concentrations Gram-negative bacteria Escherichia coli, 
Pseudomonas salmonella and the fungal Aspergillus, yeast strains C. albicans. This study investigated the 
effects of phytol fraction extracted from D. avara sponge from the Hengam Island, Persian Gulf. The 
cytotoxic, antibacterial and antifungal activities of extracted fractions have been demonstrated.  

Conclusion: The results showed that complementary experiments, isolation and purification of bioactive 
compounds can be an effective step in the extraction of natural compounds for the production of drugs, 
cosmetics and food. 
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 (علوم دریایی)مقاله پژوهشی 

و بررسی اثر  Dysidea avaraشناسایی فرکشن حاوي ترکیب فیتول از اسفنج دریایی گونه استخراج و 

 ضدمیکروبی و سیتوتوکسیک
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 یسـتیبا خواص ز هیثانو يهاتیمتابول نیشتریب انیآبز نیها در باسفنج دهدیمطالعات انجام شده نشان م پیشینه و اهداف: 
 تـول،یف يدیـترپنوئ بیـترک يضـدقارچ و ضـدباکتر ک،یتوتوکسـیخـواص س یبه بررس یعلم قیتحق نیدر ا کنند،یم دیرا تول

 شده است. اختهپرد فارس جیهنگام، خل رهیاز جز avara .Dشده از گونه استخراج 

منظور شـد. سـپس بـه يریـعصاره گ ساندنیپژوهش پودر خشک اسفنج با استفاه از حالل استون به روش خ نیدر ا :هاروش
اسـتات  و متـانول  لیـان هگـزان، ات يهـاتوسـط حالل کاژلیلیسـ یکروماتوگرافعصاره از ستون  دیترپنوئ باتیترک يجداساز

 /KB/C152 ،HUT-78 یرده سـلول سـرطان يرو XTTتوسـط آزمـون  کیتوتوکسیس ب؛یترک نیا یستیاستفاده شد. خواص ز

C185  و سلول سالمHek293یاکلی؛ اشرشـ يهـايبـاکتر هیسـو يرو ياو ضـدقارچ توسـط آزمـون رقـت لولـه ي، ضـدباکتر، 
 س،یلیسـوبت لوسیآرئـوس، باسـ لوکوکوسیاسـتاف ،یفـیسالمونال ت س،یپروتئوس ولگار ا،ینمون الیکلبس نوزا،یسودوموناس آئروژ

مـورد سـنجش  کنسیآلب دایو کاند گاتوسیفوم لوسیو مخمر آسپرژ قارچ يهاهیو سو سینسیلیبراز ایسرئوس، نوکارد لوسیباس
 شد. ییشناسا يگاز یتوسط دستگاه کروماتوگراف تولیف باتیقرار گرفت. ترک

 کروگـرمیم 10/56  ،یدهـان ومیتلیاپ یسرطان يهاسلولبر رده  تریلیلیدر م کروگرمیم 21/67در غلظت  بیترک نیا ها:یافته
در  کروگـرمیم 300تـا  200در غلظـت  تولیف بینشان داد. ترک یاثر کشندگ تیلنفوس یسرطان يهابر رده سلول تریلیلیدر م

سرئوس و در غلظـت  لوسیو باس سیلیسوبت لوسیآرئوس، باس لوکوکوسیگرم مثبت استاف يهايمنجر به مرگ باکتر تریلیلیم
و سـالمونال  نـوزایسـودوموناس آئروژ ،یاکلیاشرش یگرم منف يهايمنجر به مرگ باکتر تریلیلیدر م گرمکرویم 2000تا  1000

 دیو اسـتروئ دیـترپنوئ بـاتیترک یپـروژه کـه بـه بررسـ نیـشده است. در ا لوسیو قارچ آسپرژ کنسیآلب دایو مخمر کاند یفیت
و  ییایضـدباکتر ک،یتوتوکسـیس یسـتیهنگام پرداختـه شـده اسـت اثـر ز رهیاز جز avara.D  ییایاستخراج شده از اسفنج در

 استخراج شده اثبات شده است. يهاضدقارچ از فرکشن

و خالص  يجداساز ،یلیتکم يهاشیکه با انجام آزما دهدینشان م یقاتیپروژه تحق نیدست آمده در ابه جینتا گیري:نتیجه
و  یبهداشت یشیدارو، محصوالت آرا دیمنظور تولبه یعیطب باتیدر استخراج ترک يگام موثر توانیم تولیف بیترک يساز
 برداشت. ییغذا

 
 واژگان کلیدي:

 یی ایاسفنج در
  یعیطب باتیترک

 ی ستیخواص ز
  هنگام رهیجز
  فارس جیخل
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 قدمهم
خواص  یبررس نهیدر زم ياریبس يهاتیّفعال ریچهار دهه اخ یدر ط
 يهایها صورت گرفته است، اما بررساسفنج ژهیبه و انیآبز ییدارو

 يهایمحدود بوده است. بررس يایانجام شده در داخل کشور بس

شده توسط  دیتول هیثانو يهاتیکه متابول دهدیانجام شده نشان م
 يهاعفونت ان،یدر برابر؛ شکارچ یدفاع رمنظوها اغلب بهاسفنج

که با توجه  شوند،ی) سنتز منگیوفولی(ب یستیز يهارسوب ،یکروبیم
عنوان به یعیطب باتیترک نیها بشر امروزه از اآن یستیبه خواص ز
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 باتی. ترک]1[ کندیاستفاده م یانسان يهايماریدارو در درمان ب
 ؛ییایمیش باتیها متعلق به ترکشده توسط اسفنج دیتول یعیطب

 دها،یکت یپل ها،نینازیها، ففنل دها،یکوزیگل دها،یترپنوئ دها،یآلکالوئ
 نه،یدآمیاس يهاآنالوگ دها،یچرب و پپت دیمحصوالت اس

و  کیفاتیآل کیکلیس يدهایپرکس ها،نیریپورف دها،ینوکلئوز
ها اسفنج هیثانو يهاتیمتابول کیولوژی. خواص ب]2[ ها هستنداسترول

ضدقارچ،  ،ییایضدباکتر ک،یتوتوکسیس ،یشامل خواص؛ ضدسرطان
مقاومت بدن،  شیآرام بخش، افزا ،یضدالتهاب ا،یضد ماالر ،یروسیضدو

و  عیشا يهايماریاز ب یکی). 16( باشدیشل کننده عضالت، و ... م
سرطان است، در  شرفتهیپ يادر کشوره ریمرگ و م یعلت اصل

 ياریبس يهاتالش يماریب نیدرمان ا يدانشمندان برا ریاخ يهاسال
ها نشان اسفنج یکیولوژیو ب ییایمیش يهای. بررس]3[ انجام داده اند

ها اثرات استخراج شده از آن یعیطب بیترک 825که  دهدیم
ها . پاتوژن]4[ دهدیو ضدسرطان از خود نشان م کیتوتوکسیس

در سرتاسر  زايماریب عیاز عوامل شا گرید یکی) هايها و باکتر(قارچ
علم و دانش همچنان عامل  شرفتیجهان هستند، که با وجود پ

هاي اخیر که طی دهه يطوربه .]5[ باشندیم ریو مرگ و م يماریب
هاي فرصت طلب به عفونت با میکروارگانیسم دشمار بیماران مستع

 نیاز کشورها افزایش یافته است. در ا ياریطور قابل توجهی در بسبه
ضدقارچ و  باتیترک یبه منظور کشف و بررس ياریراستا مطالعات بس

و ساالنه بسیاري از  ردیگیانجام م یعیاز منابع طب يضدباکتر
شوند، اما از آنجا که کشف می یکروبیجدید با خواص ضد م باتیترک

لذا مطالعه  شوندیمقاوم م یکروبیضدم باتیها نسبت به ترکپاتوژن
 یستیخواص ز يهایبررسادامه دارد.  وستهیطور پراستا به نیدر ا

استخراج شده  یعیطب بیترک 111و 145که  دهدیها نشان ماسفنج
 .]4[ دهدیو ضدقارچ از خود نشان م يها اثرات ضدباکتراز آن

متعلق به جنس  يهاکه اسفنج دهدیمطالعات انجام شده نشان م
p. sp Dysideaکیولوژیبا خواص ب هیثانو يهاتیمتابول يدارا 

 طیشده در شرا دیتول هیثانو يهاتیجا که متابولاست. از آن يمتعدد
 هیثانو يهاتیمتابول یلذا بررس باشند،یمتفاوت م یطیمختلف مح

فارس  جیخل يهابار در آب نیاول ياسفنج که برا نیدر ا موجود
نکته  نی. البته ذکر اباشدیم تیحائز اهم اریبس ردیگیصورت م

 ییایدر يهااز اسفنج دیجد باتیاست که اکتشاف ترک يضرور
 گذاران،هیصنعت، سرما يها، تقاضادولت استیبه بودجه، س یبستگ

ها و امکانات ساخت ریز تخصص،دانشمندان م ،یقاتیامکانات تحق
دارد. با  یسازمان يهاتیو حما آالتنیماش زات،یتجه ،یشگاهیآزما

 نیدر ا ییایدر يهااسفنج هیثانو يهاتیمتابول یستیتوجه به خواص ز
 کیتوتوکسیضدقارچ و س ،ییایاثر ضدباکتر یبه بررس یپروژه علم

از عمق  Dysidea avaraشده از اسفنج گونه  يجداساز يهاتولیف
 هنگام پرداخته شده است. رهیمتر جز 30تا  25

 روش پژوهش

 وریگرم در شهر لویک 2، به وزن تر avara .Dاسفنج گونه  يهانمونه
متر از شمال  30تا  25و از عمق  یتوسط غواص 1394ماه سال 

 55°54′55″ییایجغراف تیفارس با موقع جیهنگام، واقع در خل رهیجز
که در  شمالی  26°36′43″ - 26°41′15″و   شرقی ″40′54°55 -

 شگاهیشدند، سپس به آزما هیته ردقشم قرار دا رهیشمال آن جز
عمان منتقل  يایفارس و در جیخل يپژوهشکده اکولوژ يوتکنولوژیب

 شد.

 از اسفنج يریگعصاره .1

 يهادرابتدا به  اندازه يپس از پاکساز ییایاسفنج در يهانمونه
ساعت در  24ها به مدت قطعه قطعه شد، سپس نمونه متریسانت1

قرار گرفت)، در  گرادیدرجه سانت -70 يدر دما ریدرا زیدستگاه فر
پودر شده و تا زمان  ابیخشک شده توسط آس يهانمونه تینها

قرار گرفت.  گرادیدرجه سانت -24 يدر دما زیدر فر يریگعصاره
گرم با  350شده از اسفنج به وزن  هیاز پودر خشک ته يریگعصاره

 . ]6[ دیانجام گرد ساندنیاستفاده از روش خ

 از اسفنج دیترپنوئ باتیترک يجداساز. 2

 يشد و  برا هیگرم ته 12/27شده به وزن  هیته یخشک استون عصاره
موجود در عصاره از ستون ستون  یعیطب باتیترک يجداساز

 2متر ارتفاع و یسانت 70که  کاژلیلیاستفاده شد. ستون س کاژلیلیس
مخصوص  لکاژلیداشت، توسط پودر س یمتر قطر داخل یسانت

 يمتر پر شد.  شست و شو یلیم 6/0تا  2/0با اندازه  یکروماتوگراف
 -هگزانان يهاطور جداگانه و توسط حاللبه یاستون يهاعصاره

 -90:10 -100:0 ؛يهاعنوان فاز متحرك با نسبتبه استاتلیات
80:20- 70:30- 60:40- 50:50- 40:60- 30:70- 20:80- 
آمده از ستون  دستفراکسیون به 128، انجام شد. 0:100 -10:90

مورد بررسی قرار  دهایاز نقطه نظر آزمون حضور ترپنوئ افیکروماتوگر
 يهایکه با چند لکه در کروماتوگراف ییهاونیگرفتند. سپس فراکس

تا بنفش در آمده بودند  یبه رنگ صورت نیلینازك که با معرف وان هیال
قطر  مترویسانت 50با طول  يگرید ییاشهیش یبه ستون کروماتوگراف

 مانند قبل پر شده و شست و شو داده شدند متریسانت 5/0 یداخل
]7[. 

 اسفنج تولیف بیترک ییشناسا. 3

بـه  ییاشـهیدست آمده از سـتون کرومـاتوگرافی شبه هايفراکسیون
) لکـه TLCنازك ( هیال یصفحات کروماتوگراف يرو نهیلوله موئ لهیوس

در  قـهیدق 20شدند. سپس به منظور خشک شدن بـه مـدت  يگذار
نـازك  هیـال یمعرض هوا قرار گرفتند و سپس در تانک کرومـاتوگراف
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 10يهاهگــزان بــا نســبتان -فــرمکلرو -متــانول يهــاحالل یحــاول
 بیــترک يقــرار داده شــد. جهــت جســتجوي فرکشــن حــاو 70:20:

 1به صـورت محلـول  ک،یسولفور دیاس -نیلیاز معرف وان ديییترپنو
در  دیاس کیسولفور دیدرصد اس 5در اتانول و محلول   نیلیدرصد وان

نازك استفاده  هیال یصفحه کروماتوگراف يرو ياتانول به صورت اسپر
 110 ينازك در آون و در دما هیال یشد. سپس صفحات کروماتوگراف

در نـور  راتیـقـرار گرفتنـد و تغ قهیدق 10به مدت  گرادیدرجه سانت
به رنگ بنفش کمرنگ  دیترپنوئ يحاو يهاشد. فرکشن یبررس یمرئ
 فشبـن ،یکه به رنگ صورت ییها. لکه]7[ رنگ دادند رتغیی رنگ پر –

بـه  تـولیف ییشناسـا يکمرنگ و  بنفش پـر رنـگ در آمدنـد را بـرا
 Agilent7000 Series Triple Quad(مـدل  مـسیسـیدستگاه ج

GC/MS MainFrameــ؛ گــاز کر ــور   99/99 ومیــهل ری درصــد، دکت
C5975 :436، ستون-Part number 19091s متـر، قطـر  60، طول

 شـگاهی) در آزماکرومتـریم 25/0 یداخلـ هیال متر،یلیم 25/0 یداخل
 ند. شد قیتزر یبهشت دیدانشگاه شه یقاتیتحق

 کیتوتوکسیخواص س یبررس. 4

 XTTبا استفاده از آزمون  تیسمّ زانیم یابیارز 4-1

 /KBدهـان انسـان ( دییدرمویاپ یسرطان يهامنظور، سلول نیا يبرا

C15278( یتی)، لنفوس/ C185-HUTهیـکل نی) و سـلول سـالم جنـ 
بـه  رانیـپاستور ا تویانست ی)  از بخش کشت سلولHek 293( یانسان

 ومیکشـت روزلـت پـارك مـد طیشدند و به مح هیّصورت فالسک ته
 منتقل شدند. RPMI -1640 تویانست

 یسـرطان يهاسلول ونیزاسیپنیابتدا توسط عمل تر XTTآزمون  يبرا
از سطح فالسک جدا شده و بـه  یانسان تیدهان و لنفوس دییدرمویاپ

شـدند. ســپس  وژیفیسـانتر قــهیدور در دق 1500در  قـهیدق 5مـدّت 
 ياحفـره 96 يهـاتیدر هـر کـدام از پل  103×25ها با تـراکم سلول

بـه  RPMI -1640کشـت  طیاز محـ و دنـدیگرد عیتوز یکشت سلول
ساعت در انکوبـاتور  24به هر حفره اضافه شد و  تریلیلیم 200مقدار 

 . ندیرشد نما هاتیکروپلیها در مقرار داده شد تا سلول

بـر  تـولیف يفرکشـن حـاو کیتوتوکسـیاثـرات س یمنظور بررسـبه 
 200و  100، 50، 10، 2 يبــا غلظــت هــا ،یســرطان يهاســلول

قرار گرفتند ، و آزمـون سـه بـار  یمورد بررس تریلیلیدر م کروگرمیم
کشت  طیها محاز چاهک يدر تعداد ،یمنظور شاهد منفتکرار شد. به

1640- RPMI شد. سپس با اسـتفاده از  ضافها یافزودن بیبدون ترک
 490) در طـول مـوج Tek ELx 800-Bioمـدل (  دریر زایدستگاه اال
 زانیمحلول خوانده شد. م ژنیاکس زانیم زانینانومتر م 690نانومتر و 

OD ط سـلول  يهابه دست آمده نشانگر مقدار رنگ جذب شده توسـّ
 يهـاممانعـت از رشـد سـلول زانیـ(م LC 50 زانیباشد.  م یزنده م
 .]8[ محاسبه شد یها بر اساس درصد کشندگاز سلول %50) یسرطان

 ی)/(منفـــ ODنمونــه - ODکنتـــرل  ی(منفــ درصـــد= یکشــندگ
 OD×(100کنترل

 ییایخواص ضدباکتر یبررس. 5

 Bacterialبـا اسـتفاده از روش بـراث ( ییایخواص ضدباکتر یبررس

Broth Dilution Methodsانجام گرفت: ری) به شرح ز 

 ,  coli EscherichiaATCC 27853 ,15224 يبـاکتر يهـا هیسـو

 Klebsiella ATCC 1053 aeruginosa Pseudomonas

ATCC pneumonia ،1079  vulgaris Proteus

PTCC،1609PTCC typhi Salmonella ،1764 Staphylococcus

ATCC  aureus aureus ،1715  spizizenii subtilisPTCC 

Bacillus،1715 11778 ATCC  cereus Bacillus  1422و  
PTCC brasiliensis Nocardia يمرکز کلکسیون قارچ ها و باکتر از

شد، سـپس هـر کـدام از  هیته زهیلیوفیهاي صنعتی ایران به صورت ل
ساعت بر اسـاس  72تا  24داده شدند و به مدّت  هیا کشت اولههیسو

در گراد درجـه سـانتی 37  يهـا  در دمـايسرعت رشد باکتر زانیم
 شیتک به منظور انجام آزما يهایقرار داده شدند تا از کلون اتورانکوب

بـه  يبـاکتر5/1×610 د به تعـدا هاياستفاده شود. پس از رشد باکتر
اضافه شد، سـپس از  لیاستر يهابه هرکدام از لوله تریلیلیم 1مقدار 

، 30، 20، 10، 4، 2، 1 يبا غلظت هـا  تولیف ب؛یترک يفرکشن حاو
 تـریل یلیدر م کروگرمیم 2000، 1000، 500، 300، 200، 100، 50

بـه خانـه تریل کرویم 500مقدار . به براث حل شده بود طیکه در مح
 37 يها در انکوبـاتور بـا دمـاتیسپس پل .فوق افزوده شد تیپل يها

ساعت  24ساعت قرار داده شد. پس از  24به مدّت گراد درجه سانتی
قـرار  یبررسـ داز انکوباتور خارج شده و کـدورت آن هـا مـور هاتیپل

فاقـد  يهـااز لولـه یحداقل غلظت کشـندگ نییگرفت و به منظور تع
 .]9[ شد هیته تیکدورت کشت پورپل

 خواص ضدقارچ یبررس. 6

به شـرح  لوشنیبا استفاده از روش ماکرودا یخواص ضد قارچ یبررس
 انجام شد: ریز

  5009و 10231ATCC albicans Candidaقارچ و مخمر   يهاهیسو
fumigatus AspergillusPTCC   هــا و از  مرکــز کلکســیون قــارچ

خواهد شد، سپس  هیته زهیلیوفیهاي صنعتی ایران به صورت لباکتري
داده شد. پس از رشد قارچ و مخمر  هیها به کشت اولهیهر کدام از سو

تـک  يهایآن ها از انکوباتور خارج نموده و با استفاده از آنس از کلون
 96 تیـپل يهـاماکرودیلوشن بـراث در چاهـک طیشده به مح جادیا

نـانومتر بـا  530خانه وارد نموده، سوسپانسیون حاصل در طول موج 
هد اسـت انـدازدرصـ 90دستگاه اسپکتروفتومتري داراي عبور نـوري 

یمـ تـریلیلیهر م رد یسلول قارچ 610معادل  باًیگیري شد، که تقر
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 500بـود بـه مقـدار  یسلول قـارچ 10 6 يباشد. از لوله فوق که حاو
اضافه شـد، سـپس فرکشـن لیاستر يهابه هرکدام از لوله تریکرولیم

 500بـراث حـل شـده بـود بـه مقـدار   تـولیف بیـترک يحـاو يها
ها  در انکوباتور با تیفوق افزوده شد.. سپس پل يهابه لوله تریکرولیم

ساعت قـرار داده شـد.  24گراد به مدّت  یدرجه سانت 26و  25 يادم
ها را مورد از انکوباتور خارج شده و کدورت آن تیساعت پل 24پس از 

 10مقـدار  یحداقل غلظت کشـندگ نییقرار گرفت. جهت تع یبررس
که رشدي در آن مشاهده نشده بود،  ییهالوله از هرکدام از تریکرولیم

تــا حــداقل غلظــت  د،یــاضــافه گرد روزآگارسابوردکســت  طیبــه محــ
 .دشو نییقارچ تع یکشندگ

 نتایج و بحث

  تولیف يحاو يهافرکشن يجداساز. 1

شد،  هیته Dysidea avara اسفنج گونه  هیاز عصاره اولفرشکن  128
بـه رنـگ  دیـترپنوئ يحـاو يهافرکشـن نیلـیبر اساس شناساگر وان

یم رییتغ یبه رنگ آب دیاستروئ يحاو يهاتا بنفش و فرکشن یصورت
شدند.  يها جداسازفرکشن ریاساس از سا نی)، بر االف 1 (شکل کنند

  تـولیف بیـترک يفرکشـن حـاو يگـاز یفبا اسـتفاده از کرومـانوگرا
)IUPAC= (2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-

hexadecen-1-ol( ییایمیبا فرمـول شـ C20H40Oی، وزن مولکـول 
g·mol−1 296.54  لیالکـل آکسـ ترپنيکه به گروه د )ب 1(شکل 

ــ ــق م ــدار باشــد،یمتعلّ ــه مق (  ]10[ 19در فرکشــن شــماره  % 92ب
 شـد ییشناسـا 14تا  12 قهی) در دق70: 30 استاتلاتی –هگزان ان

ها بـه  دانیمیشناسان و ش ستیتوجه ز ریدر پنج دهه اخ ).2(شکل 
 کیـمعطوف شده است. تـاکنون نزد ییایبا منابع در یعیطب باتیترک
از  شیاستخراج شده است که در ب ییایاز منابع در بیترک 16000به 

منتشر شده است. اگر مقـاالت منتسـر شـده در  یگزارش علم 6800
و مطالعـات  کیـولوژیب خواص یبررس ،يسنتزها، مقاالت مرور نهیزم

 یگزارش علم 9000عدد به  نیبه ا میبه آن اضافه کن زیرا ن ياکولوژ
 يهـااز جلبک تـولیف بیـ. اسـتخراج ترک]11[ کنـدیم دایپ شیافزا
ــدر ــد؛  ییای ــاجنگل، ]Ulva pertusa  ]12مانن ــا يه ــه  نگروم گون

Rhizophora mucronate  ]13[ يهـايباکترمختلف  هايو سویه 
 گزارش شده است. ]14[ ییایدر

 

 
 اسفنج یعصاره استون يهاصفحه نازك فرکشن یکروماتوگراف(ب)  ییایشده از اسفنج در هیته يهافرکشن. (الف): 1شکل 

Fig. 1: (A) Fractions made of sea sponge (B) Thin plate chromatography of fractions of Estonian sponge extract  

 
 

  تولیف بیترک يحاو 19فرکشن شماره  یس یج فیط: 2شکل 

Fig. 2: GC spectrum number 19 contains phytol composition 

 
 بیترک يفرکشن حاو کیتوتوکسیخواص س یبررس. 2
 تولیف

، پنجاه درصد XTTمحلول در آزمون  ژنیاساس سنجش اکس بر
استخراج شده از اسفنج  تولیف بیترک يفرکشن حاو یکشندگ



 .Nazemi et al و همکاران ناظمی
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 /KB( یدهان ومیتلیاپ ینسبت به؛ رده سلول avara .Dگونه  ییایدر

C152 رده 3شکل( تریلیلیدر م کروگرممی 21/67 ±2/0) برابر با ،(
 تریلیلیدر م کروگرممی 10/56±2/0) برابر با E6-1جورکت ( یسلول

مورد  ياهدر غلظت تولیف بیترک ي) است. فرکشن حاو4 (شکل
جنینی کلیه انسان  یرده سلول يرو یپنجاه درصد کشندگ یبررس

)Hek 293 یعلم يهایبررس ).5 (شکل نداده است) از خود نشان 
 يرو کیتوتوکسیاثرات س يدارا  تولیف بیدهد که ترکینشان م

AZ-)، معده (MG-63)، استخوان (HT-29روده ( یسرطان يهاسلول

 دانتیاکسیاثر آنت يکه رو يگری. در مطالعه د]15[ ست) ا521
 يهااز جلبک تولیدرصد ف 42 يشده، حاو ظیعصاره تغل
 100انجام شد، در غلظت   acerosa Gelidiellaگونه  یماکروسکوپ

 از خود نشان داده است دانتیاکسیاثر آنت تریلیلیماکروگرم در م
با استفاده از  تولیف کیتوتوکسیاثر س يکه رو يگریمطالعه د .]16[

و همکاران انجام شد، مشخص  نیتوسط پنج  assay MTTروش 
 تریلیلیدر م کروگرمیم 79/8 ؛يهادر غلظت بیترک نیکه ا دیگرد

 گرمکرویم 51/15)، غلظت MCF-7( نهیس یسرطان يهاسلول يرو
 82/34، (HeLa)دهانه رحم  یسرطان يهاسلول يرو تریلیلیدر م

HT)-روده بزرگ  یسرطان يهاسلول يرو تریلیلیدر م کروگرمیم

A)- هیر یسرطان يهاسلول يرو تریلیلیدر م کروگرمیم 98/56، (29

پوست  یسرطان يهاسلول تریلیلیدر م کروگرمیم 15/65، (549
(Hs294T) ،85/77 یسرطان يهاسلول يرو تریلیلیدر م کروگرمیم 

 .]17[ ها شده است.درصد سلول 50) منجر به مرگ PC-3( وستاتپر
استخراج شده از  تولیف بیترک يکه فرکشن حاو يگریدر مطالعه د

رده  يرو edulis Gracillaria ییایمتانول جلبک در -عصاره کلروفرم
 125) انجام شد، در غلظت MCF-7( نهیس یسرطان يهاسلول

مذکور  يهادرصد سلول 50منجر به مرگ  تریلیلیدر م کروگرمیم
 باشدیمطالعات همسو م ریمطالعه با سا نیج حاصل از ای. نتا]2[ شد

بافت  یسلول يهارده يرو کیتوتوکسیاثر س تولیف بیترک یبه عبارت
 نرم دارد.

 
 

 گونه اسفنج از فیتول ترکیب حاوي فرکشن  50LC میزان :3شکل 
avara D. سلولی رده رويKB/ C152 

Fig. 3: LC 50 fraction containing phytol composition from D. avara 
sponge on KB / C152 cell line 

 گونه اسفنج از فیتول ترکیب حاوي فرکشن 50LC میزان :4شکل 
avara D. یسلول رده روي  Jurkat/ E6-1 

Fig. 4: LC50 fraction containing phytol composition from D. avara 
sponge on Jurkat / E6-1 cell line 

 

don-14,22-Ergosta-3-( فرکشن حاوي ترکیب 50LC میزان :5شکل 

ol,(3β.5α,22E  استخراج شده از اسفنج گونه avara D.  293روي رده سلولی  
Hek 

Fig. 4: 50LC fraction containing the compound (Ergosta-14,22-don-3-
ol, (3β.5α, 22E) extracted from sponge of D. avara species on 293 

Hek cell line 

 دیترپنوئ يحاو يهافرکشن ياثرات ضدباکتر یبررس. 3
  Dysidea avara از اسفنج گونه دیو استروئ

 تولیف بیترک يفرکشن حاو يخواص ضدباکتر یبررس 3-1

 (MIC) ياز رشد باکتر یحداقل غلظت ممانعت کنندگ یبررس نیا در
) و حداقل 1 در (جدول هايباکتر يبرا تولیف بیترک يفرکشن حاو

در  هايباکتر يبرا تولیف بیترک (MBC) ییایباکتر یغلظت کشندگ
 .) نشان داده شده است 2(جدول
از اسفنج  تولیف بیترک يفرکشن حاو یکنندگحداقل غلظت ممانعت : 1 جدول

 avara Dysidea  هگون

Table 1: Minimum fraction inhibitory concentration containing phytol 
composition from Dysidea avara sponge 

يباکتر   تولیف غلظت 
µg/ml 

  نیلیس یآمپ غلظت
µg/ml 

Bacillus subtilis 50 20 
Staphylococcus 

aureus 
30 20 

cereus Bacillus 30 20 
E. coli 100 50 

Pseudomonas 
aeruginosa 

200 50 

Salmonella typhi 200 50 
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 اسفنج از تولیف بیترک يحاو فرکشن ییایباکتر یکشندگ غلظتداقل : 2 ولجد
 avara Dysidea گونه

Table 2: Minimum bactericidal concentration of fraction containing 
phytol composition of Dysidea avara sponge 

يباکتر  تولیف غلظت 
µg/ml 

 یآمپ غلظت
 µg/ml  نیلیس

Bacillus subtilis 300 50 
Staphylococcus aureus 200 50 

cereus Bacillus 200 50 
E. coli 1000 200 

Pseudomonas aeruginosa 2000 200 
Salmonella typhi 2000 200 

   

 الیکلبس س،ینسیلیبراز اینوکارد يهايباکتر يرو تولیف بیدر ترک
از رشد نشان نداده  یاثر ممانعت کنندگ سیو پروتئوس ولگار اینمون

 يکاربردها يدارا تولیف دهدیانجام شده نشان م يهایبررس ت.اس
 يهاشامپو و پاك کننده ،یو بهداشت یشیآرا عیدر صنا ؛یستیز

). 2( باشدیم یضدسرطان و ضدافسردگ ،يضدباکتر ،ییدارو ،یخانگ
 يهاعنوان عاملبه ییایاستخراج شده از جانداران در یعیطب باتیترک

 39قرار گرفتند که از  یمورد بررس 2011بالقوه در سال  یضد سرطان
متعلق به  بیترک 18از خود نشان دادند  یکه اثر ضد سرطان بیترک

 6قابل توجه است که  زینکته ن نی. ذکر ا]18[ ها بوده استاسنفج
استخراج شده با اثر ضدسرطان از  یعیطب بیترک 16از  بیترک

قرار  یکینیکه در حال حاضر در مراحل مختلف کل ییایجانداران در
مناطق به  نیجا که اغلب ااز آن .]19[ ها استدارند متعلق به اسفنج

 نیدارند بنابرا ییباال وماسیو ب داتیتول یمرجان يهاستمیاکوس ژهیو
باالست، از طرف  اریمناطق بس نیدر ا ییغذا يهاماندهیباق زانیم
 یجانمر يهاصخره يهاتیشده حاصل از متابول دیموکوس تول گرید

 اریکه تمام عوامل فوق بستر بس باشند،یم یاز مواد آل يگریمنبع د
که  یشی. در آزما]8[ دینمایفراهم م هايرشد باکتر يرا برا یمناسب

انجام شد مشخص شد  تولیف ياثرات ضدباکتر يرو انیتوسط قانئ
 ياز رشد باکتر تریلیلیماکروگرم در م 5/62در غلظت  بیترک نیا

 لوکوکوسیاستاف يباکتر يرو يممانعت نمود اما اثر یاکلیاشرش
 يمانند فرکشن حاو تولیف بی، ترک]20[ آرئوس از خود نداشته است

 يدارد رو ياثرات ضدباکتر avara. Dاستخراج شده از اسفنج  تولیف
آرئوس به آن  لوکوکوسیاستاف يدارد اما باکتر یاکلیاشرش يباکتر

 شیاختالف باشد در آزما نیا لیدل هاهیتفاوت سو دیمقاوم است، شا
 رکه د یدر حال باشدیم 25923 کایآمر یکروبیم ونیشده کلکس ادی
 يکه رو يگرید شیاست. در آزما 1764 ونیپروژه شماره کلکس نیا

 25/31در غلظت  بیترک نیانجام شد ا تولیف ياثر ضدباکتر
آرئوس،  لوکوکوسیاستاف يهاياز رشد باکتر تریلیلیدر م کروگرمیم

 کرویم 5/62و در غلظت  سیسرئوس و انتروکوکوس فکال لوسیباس
مممانعت  نوزایسودوموناس آئروژ ياز رشد باکتر تریلیلیگرم در م

يمنجر به مرگ باکتر تریلیلیدر م کروگرمیم 125نموده و در غلظت 

 250و در غلظت  سیسرئوس و انتروکوکوس فکال لوسیباس يها
سودوموناس  يها يمنجر به مرگ باکتر تریلیلیدر م کروگرمیم

 يهای. بررس]21[ آرئوس شده است لوکوکوسیو استاف نوزایآئروژ
 يرو ياثر ضدباکتر يدارا تولیف بیکه ترک دهدینشان م یعلم

مطابق  شیآزما نیا جی. نتا]22[ آرئوس است لوکوکوسیاستاف يباکتر
از اسفنج  تولیف يفرکشن حاو ياثر ضدباکتر يبا پروژه انجام شده رو

avara .D یم باتیرکاختالف غلظت موثره خلوص ت لیاست و دل
 . باشد

و  دیترپنوئ يحاو يهااثرات ضدقارچ فرکشن یبررس. 4
  Dysidea avara از اسفنج گونه دیاستروئ

 تولیف بیترک يخواص ضدقارچ فرکشن حاو یبررس 4-1

از رشد مخمر  تریل یلیدر م کروگرمیم 300در غلظت  تولیف بیترک
 يهاممانعت نموده و در غلظت لوسیو قارچ آسپرژ کنسیآلب دایکاند

 دایمنجر به مرگ کاند تریلیلیدر م کروگرمیم 2000و  1000
 قیتحق نیا جینتا .)4و  3جدول ( شده است لوسیو آسپرژ کنسیآلب

مطابقت داشته، در  تولیف بیترک يانجام شده رو يهایبا بررس
از رشد  تولیخالص ف بیترک تریلیلیدر م کروگرمیم 5/62غلظت 

اختالف  لیو دل ]20[ دینما یقارچ و مخمر ذکر شده ممانعت م
 باشد. تواندیم بیغلظت موثره خلوص ترک

 فیتول یبترک ياز رشد قارچ فرکشن حاو یغلظت ممانعت کنندگحداقل : 3 جدول

 avara Dysidea گونه اسفنج از
Table 3: Minimum inhibitory concentration of fractional fungi 
containing phytol composition from sponge of Dysidea avara  

 µg/ml نیستاتین غلظت µg/ml فیتول غلظت قارچ
C. albicans 300 100 

A. fumigatus 300 100 

 

 گونه اسفنج از فیتول ترکیب حاوي فرکشن قارچ کشندگی غلظت : حداقل4جدول 

avara Dysidea 
Table 4: Minimum lethal concentration of fractional fungi containing 

phytol composition from sponge of Dysidea avara species 
 µg/ml نیستاتین غلظت µg/ml فیتول غلظت قارچ

C. albicans 1000 200 
A. fumigatus 2000 200 

 

 گیرينتیجه
ها اسـتخراج شـده از اسـفنج یعـیطب باتیاز ترک يچند که تعداد هر
 یبالقوه در طول چند دهه گذشـته معرفـ ییدارو يدهایعنوان کاندبه

از  ریغ ییهابه فکر راه دیداروها با نیو توسعه ا دیتول يشده اند اما برا
انجام شـده  يها شیبود. همان طور که آزما یعیبرداشت از منابع طب

یلیتنها چند م یعیمنابع طباز  دهدینشان م ایدن مختلفدر مناطق 
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به فکـر  دیاکنون بااز هم نیماده موثره قابل استخراج است بنابرا گرم
و پرورش اسـنفج هـا در  ریاز راه ها تکث یکیها بود؛ آن دیو تول نیتام
اسفنج کـه  يهاسمیکرواورگانی، استفاده از م]23[ ییایدر يها طیمح

 یو کشـت سـلول کنندیم دیتول یستیبا خواص ز هیثانو يهاتیمتابول
 نیـا دیـمنظور تولبـه نـدهیدر آ ییهاتواند به عنوان راه یم زین ]24[

 . ردیبا ارزش مورد استفاده قرار گ باتیترک

 تولیف بیترک يمشخص شده که فرکشن حاو قیتحق نیدر ا
خواص  يدارا avara  .Dاستخراج شده از از اسفنج گونه 

 10/56 يهادر غلظت یتیلنفوس یرده سلول يرو کیتوتوکسیس
 يرو یکه اثر کشندگ یدر حال باشد،یم تریلیلیدر م کروگرمیم

عبارت  بهانسان از خود نشان نداده است،  نیجن هیکل يهایسلول
اثر  یسرطان يهاسلول يتنها رو تولیف بیترک يفرکشن حاو گرید
 ییایو پرورش اسفنج در ریتوان با تکث یمطالعات م نی. در اگذاردیم

با کاربرد  باتیترک نیا يو خالص ساز يو جداساز avara  .Dگونه 
و دارو در بهبود  ییعنوان مکمل غذاها بهاستفاده از آن ایو  ییدارو

 ]29-25[برداشت.  يگام موثر یسرطان مارانیب

 مشارکت نویسندگان
این مقاله پژوهشی استخراج شده از پروژه تحقیقاتی با عنوان 

 ضدقارچ ضدباکتري،( بیولوژیک خواص بررسی و شناسائی استخراج،"
 در موجود spp. Dysidea اسفنج ترپنوئیدهاي) سیتوتوکسیک و

و با حمایت  94/ص/43260با شماره قرار داد  ")1 فاز( هنگام جزیره
مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و 

انجام کارهاي میدانی و فناوري ریاست جمهوري انجام شده است. 
بر عهده نفر اول و و آزمایش هاي انجام شده نگارش کلی مقاله 
. انجام آزمایش هاي شیمیایی و زیستی بر عهده نویسنده مسئول بود

نویسندگان دوم، چهارم و پنجم بود. همکاري در نگارش مقاله و 
 ویراستاري بر عهده نویسنده سوم بود. 
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