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Background and Aims: Marine sponges have specific ability to growth in complex 

conditions deal with microorganisms by production of secondary metabolites. These metabolites 

can be used to degrade and inhibit the formation of microbial biofilms. Eliminating biofilms is 

important from the industrial and health aspect. 

Materials and Methods: In this study the antimicrobial effects of methanol: 

dichloromethane (1:1) extracts of three marine sponges in Dysidea sp genus collected in 2015 at 

Persian Gulf, were studied against 6 human pathogenic bacteria. The minimal inhibitory 

concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) of each extracts was 

determined. In biofilm level, the destruction of biofilm and inhibition of biofilm production by 

each extract was carried out separately. 

Results: The results of this study showed that the Dysidea spc have the highest inhibitory 

effect on planktonic form of studied bacteria. The maximum inhibitory effect on biofilm 

formation related to extracts of Dysidea sp.a in 12.5 mg/mL concentration against B. cereus and 

the minimum inhibitory effect in this concentration against P. aeroginosa. The highest 

destructive biofilm effect of Dysidea sp.c extract was observed in 6.25 mg/mL against K. 

pneumonia and lowest destruction in 12.5 mg/mL concentration was recorded against B. cereus. 

Conclusions: The results obtained in this research confirmed that each marine sponges 

have different inhibitory effect against tested bacteria. This difference can be related to 

production of bioactive compounds and symbiosis microorganisms with these sponges. 
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فارس شده از خلیجآوریجمع .Dysidea spبررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی 
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ر شرایط پیچیده های ثانویه، توانایی زندگی دهای دریایی باقابلیت تولید برخی متابولیتاسفنج زمینه و اهداف:

های توان در جهت تخریب و ممانعت از تشکیل بیوفیلمها میها را دارند. از این متابولیتدریایی و مقابله با میکروارگانیسم

 باشد.ها از جنبه صنعتی و سالمتی دارای اهمیت میمیکروبی استفاده نمود. از بین بردن بیوفیلم

( سه گونه اسفنج دریایی 1:1د میکروبی عصاره متانولی: دی کلرومتانی )در این مطالعه، اثر ضمواد و روش کار: 

باکتری پاتوژن انسانی انجام گردید. در  6فارس بر روی از خلیج 1931شده درسالآوریجمع .Dysidea spاز جنس 

 هاعصاره از یک هر( MBC) کشندگی غلظت سپس تعیین حداقل و( MIC) کنندگی ممانعت غلظت ابتدا با تعیین حداقل

شده و مهار تشکیل بیوفیلم توسط هرکدام از در سطح بیوفیلم میکروبی، آزمون تخریب بیوفیلم تشکیل .شد مشخص

 صورت مجزا انجام پذیرفت.ها بهعصاره

بیشترین اثر مهاری را بر روی فرم منفرد    c spDysideaنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسفنج : هایافته

بر  mL/mg 5/11در غلظت   a.spDysideaهای موردمطالعه داشت. بیشترین اثر مهاری تشکیل بیوفیلم عصاره باکتری

تعیین پسودوموناس آئروژینوزا و کمترین درصد مهار نیز در همین غلظت اما بر باکتری باسیلوس سرئوس باکتری 

کلبسیال و بر باکتری  mL/mg 15/6در غلظت   c.sp Dysideaشده عصاره گردید. بیشترین اثر تخریب بیوفیلم تشکیل

 تعیین گردید. باسیلوس سرئوسبر باکتری  mg/mL 5/11بوده و همچنین کمترین این اثر در غلظت  پنومونیه

های اسفنج دریایی فعالیت ضدمیکروبی متفاوتی نتایج این تحقیق تأیید کردند که هرکدام از گونه :گیرینتیجه

تواند به دلیل تفاوت در تولید ترکیبات بیواکتیو و یا می ژوهش از خود نشان دادند کههای این پبرعلیه باکتری

 ها باشد.های همزیست با آنمیکروارگانیسم

 فارسزا، ضد میکروبی، عصاره، خلیجاسفنج، باکتری بیماری :کلیدی کلمات
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مهمقد

 لاشغا را زمین سطح چهارمدریایی حدود سه هایبیوتیپ

جوار و های هماند و تأثیرات بسیار زیادی بر اکوسیستمکرده

همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و حتی شرایط 

شده، که بیشتر (. در طول تاریخ نشان داده0درمانی بشر دارند )

گرفته است. ها شکلهای بیولوژیکی سیاره ما در اقیانوسفعالیت

 از متفاوتی میزان با یکیبیولوژ فعال ترکیبات از تعدادی

 ضد میکروتوبول، سرطان، ضد تومور، ضد ازجمله عملکردها،

 خواص همچنین و نور برابر در محافظت سیتوتوکسیک،

است  جداشده امروزه دریایی منابع از رسوب، ضد و بیوتیکیآنتی

 ها،زیستگاه آن و دریایی موجودات تنوع به توجه (. با0)

مواد  از ایگسترده طیف ملشا دریایی طبیعی محصوالت

 و پپتیدها ها،کتیدها، استوژنینها، پلیترپن مانند شیمیایی

 (.9متفاوت هستند ) ساختارهای با آلکالوئیدها

ها از شاخه پوریفرا، از اجدادشان متازوآها که در اسفنج

(. 4اند )یافتهاند، تکاملمیلیون سال پیش وجود داشته 800-700

ناطق جزر و مدی تا هزاران متر از اعماق پراکنش وسیعی از م

ها موجوداتی فیلتر کننده هستند که از اقیانوس دارند. آن

کنند و با داشتن منافذ کوچک متعدد در ها تغذیه میباکتری

ها دهند آب واردشده و از طریق یکسری از کانالسطح، اجازه می

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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شوند، ها و ذرات خورده شده فیلتر میکه در آن میکروارگانیسم

 بزرگی جمعیت معرض در ها دائماًاسفنج ترتیباینگردش کند. به

 و طلبفرصت هایپاتوژن شامل آب، در موجود هایمیکروب از

 ها، اعضاءبا این حال آن. هستند رسوبات هایمیکروارگانیسم

های عفونت از باشند کهمی دریایی موجودات از تریموفق بسیار

اگرچه عملکرد اکولوژیکی . رندبمی رنج کمی باکتریایی

نشده است ها تاکنون شناختههای تولیدشده توسط آنمتابولیت

ها توانایی تولید ترکیبات شیمیایی غیرمعمول را دارند. اما آن

 45راسته و  Calcarea (4های طور عمده سه رده اسفنج به نامبه

خانواده( و  34راسته و  14) Demospongiaeخانواده(، 

tinellidaHexac (4  وجود دارند. تاکنون  40راسته و )خانواده

اند اما تنوع شدهها شناساییگونه از آن 14000بیش از حدود 

ها ساکن باشد. بسیاری از آنها احتماالً بیشتر از این میواقعی آن

های درصد در آب 1زیست دریایی هستند و تنها حدود محیط

 Demospongiaeدر کالس ها شیرین حضور دارند. اغلب گونه

(. به دلیل عدم وجود اندام دفاعی فیزیکی در 1، 1اند )جای گرفته

ها ایفا های ثانویه نقش عامل دفاعی را برای آنها، متابولیتاسفنج

های حیاتی موجود نقشی ها در پروسهکنند. این متابولیتمی

 نداشته و در شرایط خاص مانند محدودیت در منابع غذایی و یا

شوند. در حقیقت هرگونه رقابت در اکوسیستم مفید واقع می

اسفنج با توجه به موقعیت زیستی، برنامه خاص تولید متابولیت 

های دریایی های اسفنجکند. اغلب زیستگاهثانویه خود را اجرا می

دارای بیوماس و باقیمانده غذایی باال هستند که بنابراین بستر 

گردد. ها فراهم میگانیسممناسبی به جهت رشد میکروار

ها ها، باکتریترتیب یکی از تهدیدکنندگان بقاء اسفنجاینبه

باکتریایی  ها ترکیباتی با ویژگی ضدهستند و به همین علت آن

 (.1، 0کنند )تولید می

هایی با ساختار پیچیده هستند که از ها، مکانیسمبیوفیلم

ه رشد، تماس نزدیک های باکتریایی قادر بطریق تعدادی از گونه

(. 3باشند )و اتصال محکم با سطح و بهبود روابط بین سلولی می

در حقیقت، با توجه به میکروارگانیسم و شکل سیستم ضد 

تواند بیش از هزار بار میکروبی، باکتری در ساختار بیوفیلم می

شده های منفرد مشابه خود در برابر فشار اعمالنسبت به باکتری

 (.02تر باشد )تر و مقاومات ضدمیکروبی، قویاز سوی ترکیب

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ضد میکروبی 

های دریایی سه گونه اسفنج از های مختلف عصاره اسفنجغلظت

و تعیین  های پاتوژنبر فرم منفرد باکتری .Dysidea spجنس 

و حداقل غلظت  (MIC)حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد 

ها بر های مختلف این عصاره، بررسی اثر غلظت(MBC)کشندگی 

های پاتوژن شده باکتریتشکیل بیوفیلم و ساختار بیوفیلم تشکیل

 باشد.می

 هاروشمواد و 

 هامیکروارگانیسم

های باکتریهای موردمطالعه در این پژوهش شامل: باکتری

استافیلوکوکوس ( و ATCC 1438) باسیلوس سرئوسگرم مثبت؛ 
های گرم منفی؛ چنین باکتریو هم (1183ATCC) اورئوس

، (1411ATCC) آسینتو باکتر(، ATCC 94418) اشریشیا کلی

 کلبسیال پنومونیه( و  47849ATCC) سودوموناس آئروژینوزا

(700409 ATCC.) 

 گیریهای دریایی و عصارهی اسفنجآورجمع

از  1935های موردمطالعه در این پژوهش در سال نمونه

و جزیره  ) a.spDysidea(متری جزیره تنب کوچک  10-14عمق 

فارس به در خلیج واقع ) c.spDysidea (و )bsp. Dysideaهنگام )

آوری و سپس در داخل آب دریا و جمع (SCUBA)روش غواصی 

منتقل گردیدند. در شکل شده و به آزمایشگاه بر روی یخ قرار داده

شده است. شناسایی هتصاویر مربوط به هرگونه اسفنج نشان داد 1

در آزمایشگاه  (.00انجام شد ) Hopperها بر اساس روش اسفنج

 -44های زنده جداسازی و تا زمان شروع آزمایش در دمای نمونه

تغییریافته و حالل  گیری به روش ماسراسیونفریز شدند. عصاره

( انجام شد. هرکدام از 1:1ترکیبی متانول و دی کلرومتان )

 45شده و به مدت تر برش دادها به قطعات کوچکها ابتداسفنج

ور گردیدند. سپس با استفاده از کاغذ ساعت در حالل غوطه

واتمن شماره یک مخلوط صاف گردید. پس از تبخیر حالل در 

 (.00) دمای اتاق عصاره موردنظر به دست آمد



 یاییموجودات در یکروبیضد م یتعالف |و همکاران  حمایلی

58 

 

 

       a) a.spDysidea      b) b.spa Dyside      (c c.spDysideaهای دریایی (: تصاویر اسفنج0شکل )
 

به روش انتشار  هاتعیین میزان اثربخشی عصاره

 دیسک

لیتر از عصاره و حالل گرم بر میلیمیلی 100غلظتی معادل 

کلرومتان تهیه گردید. در هریک از محلول متانول و دی

های مورد آزمایش چند عدد دیسک بالنک )پادتن طب( با عصاره

ها توسط پنس و در تر واردشده و درنهایت دیسکممیلی 5/4قطر 

شرایط آسپتیک از محلول عصاره خارج و در پلیت استریل خشک 

های های آغشته به حالل(. در این مطالعه دیسک00شدند )

عنوان شاهد برای این آزمایش بودند. کشت چمنی با مصرفی به

مک فارلند بر روی  4/0سوسپانسیون میکروبی معادل کدورت 

انجام و  (Merckمحیط کشت مولر هینتون آگار )شرکت 

شده، انکوبه گردیدند. های مذکور بر روی پلیت قرار دادهدیسک

 گیری و ثبت گردید.قطر هاله مهاری اندازه

و حداقل  (MIC)تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی 

 (MBC)  غلظت کشندگی

 MIC با روش براث دایلوشن و طبق پروتکل 

 Clinical & Laboratory Standards Institute (4009 معین )

، mg/mL 100 ،40  رقت 8های مختلف عصاره شامل شد. رقت

بوده است. به هر چاهک  78/0و  44/1، 14/9، 44/4، 4/14، 44

کدورتی معادل  شده اضافه شد.های تهیهمیکرولیتر از رقت 400

از  میکرولیتر 40مک فارلند از هر باکتری تهیه گردید. 4/0

لیتر محیط مولر میلی 10مک فارلند هر باکتری به  4/0کدورت 

اضافه گردید. از سوسپانسیون  (Merckشرکت هینتون استریل )

ی متفاوت هارقتمیکرولیتر به هر چاهک دارای  40حاصل، 

سلول  4/4×510عصاره ریخته شد. هر چاهک دارای تقریباً 

 اهک به ترتیبباشد. غلظت نهایی عصاره در هر چیمباکتری 

mg/mL 80 ،50 ،40 ،10 ،4 ،4/4 ،44/1  محاسبه  444/0و

ساعت انکوباسیون  18گردید. جذب نوری میکروپلیت پس از 

موج ( در طولELX_800 (Bioteck)توسط دستگاه الیزا ریدر )

کمترین غلظتی از عصاره که رشد نانومتر تعیین و ثبت شد.  490

از (. 09)انتخاب شد  MICان عنوباکتری در آن مهارشده بود به

میکرولیتر بر محیط  100، مقدار MICهای تیمار تست چاهک

 مولر هینتون آگار فاقد عصاره قرارگرفته و به کمک

 Glass spreader  استریل در سطح پلیت پخش شد. پلیتی که از

شده و باکتری پس از یک چاهک با کمترین غلظت عصاره آلوده

تعیین گردید  MBC عنوانرشد نکرد بهدوره انکوباسیون در آن 

(04.) 

های تعیین میزان هیدروفوبیسیته سطحی باکتری

 موردمطالعه

ترین عوامل مؤثر بر قدرت تشکیل بیوفیلم یکی از مهم

ها، میزان هیدروفوبیسیته سطح سلول است. این توسط باکتری

 های موردمطالعه با انجام آزمونمعیار در باکتری

 Bacterial Adhesin To Hydrocarbon  بررسی گردید. برای

ها بر یباکترساعته از  45، ابتدا یک کشت BATHانجام آزمون 

محیط نوترینت آگار انجام شد. سپس یک لوپ از هر باکتری به 

لیتر به بافر سالین فسفات استریل وارد و یلیم 3لوله حاوی 

 ورتکس انجام شد تا جذب نوری اولیه سوسپانسیون حاصل در

برسد. سپس به هر لوله  4/0-9/0نانومتر به مقدار  400موج طول

میکرولیتر هگزادکان اضافه و ورتکس شدید انجام شد.  400مقدار 

 90دقیقه و بدون حرکت در دمای  10ها به مدت بعدازآن لوله

انکوبه گردید. ازآنجاکه الیه هگزادکان بر روی  سلسیوس درجه

، برای تعیین جذب ثانویه یک سوسپانسیون میکروبی قرار گرفت

شده و جذب نوری لیتر از سوسپانسیون الیه زیرین برداشتمیلی

های نانومتر تعیین گردید. با توجه به مقادیر جذب 400آن در 

اولیه و ثانویه، میزان هیدروفوبیسیته سطحی هر باکتری از فرمول 

 زیر محاسبه شد:



 1934 مهر و آبان ▐ 5 شماره 11 سال▐مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 

53 

 

 

مقدار  2ODو مقدار جذب نوری اولیه  1ODدر این فرمول 

 400موج جذب نوری ثانویه سوسپانسیون میکروبی در طول

باشد  1ODکمتر از  2ODنانومتر است. طبق فرمول هرچه میزان 

BATH (.01تر خواهد بود )بزرگ 

 ها بر تشکیل بیوفیلمتعیین اثر مهاری عصاره

در این پژوهش از روش میکروپلیت تیتر استفاده شد. 

های های عصارهقدار برابری از رقتهای تیمار حاوی مچاهک

اسفنج و سوسپانسیون میکروبی و چاهک کنترل حاوی 

سوسپانسیون میکروبی معادل کدورت  سوسپانسیون میکروبی بود.

آمده از میزان دستمک فارلند تهیه گردید. با توجه به نتایج به 1

 ها در مراحل قبل، سه رقت متوالیاثربخشی عصاره

 mg/mL 44 ،4/14، 44/4 های دریایی مورد آزمایش از عصاره

های تیمار میکرولیتر از هر رقت به چاهک 100تهیه و مقدار 

میکرولیتر از  100خانه وارد شد. سپس  34عصاره میکروپلیت 

های تیمار افزوده گردید. غلظت سوسپانسیون باکتریایی به چاهک

 1/9و  mg/mL 4/14 ،44/4 نهایی هر عصاره در چاهک معادل 

صورت بدون حرکت انکوبه محاسبه گردید. میکروپلیت مذکور به

(. پس از گذشت زمان انکوباسیون میکروپلیت بارنگ 01گردید )

وسیله ها بهآمیزی کریستال ویوله بررسی شد. جذب نوری چاهک

(. 01نانومتر خوانده شد ) 490موج دستگاه الیزا ریدر و در طول

های تیمار نوری چاهک درصد کاهش بیوفیلم از طریق جذب

 (.00کنترل و شاهد با توجه به فرمول محاسبه شد ) شده،

میانگین جذب نوری  Cهای کنترل=میانگین جذب نوری چاهک

 Bهای شاهد=چاهک

 Tهای تیمار شده=میانگین جذب نوری چاهک

های ها بر بیوفیلمتعیین اثر تخریبی عصاره

 شدهتشکیل

(. در این 03و همکاران استفاده شد ) Nostroاز روش  

های موردبحث بر آن سنجش ابتدا بیوفیلم تشکیل و سپس عصاره

منظور بررسی قابلیت هر عصاره در حذف اثر داده شد. به

آمیزی کریستال ویوله و شده از رنگساختارهای بیوفیلمی تشکیل

 همانند تعیین اثر مهاری عصاره بر تشکیل بیوفیلم انجام گردید.

 هایافته

انتشار ها به روش تعیین میزان اثربخشی عصاره

 دیسک

های سه گونه های عدم رشد عصارهقطر هاله 1 در جدول

شود. درروش دیسک پلیت عصاره اسفنج اسفنج نشان داده می

استافیلوکوکوس هاله عدم رشد تنها در مورد   a.spDysidea گونه
صاره اسفنج گونه دیده شد. در مورد عآسینتوباکتر و  اورئوس

b.spDysidea  های مورد هاله مهاری در رابطه با تمامی باکتری

مشاهده گردید. عصاره  استافیلوکوکوس اورئوسجز آزمون به

باکتری موردمطالعه دارای اثر  4هر بر   c.spDysideaاسفنج گونه 

 بوده است.

 ها به روش انتشار دیسک: قطر هاله عدم رشد عصاره0جدول
 ار دیسکانتش 

 هااسفنج          

    باکتری  

a.spDysidea  bysidea sp.D c.spDysidea  

 SD 9/1±11 - SD 8/0±10 استافیلوکوکوس اورئوس

 SD 1/1±17 SD 4/0±14 - باسیلوس سرئوس

 SD 7/0±10 SD 4/1±15 - پسودوموناس آئروژینوزا

 SD 4/0±8 SD 3/0±7 -* اشریشیا کلی

 SD 4/0±19 SD 8/0±14 - کلبسیال پنومونیه

 SD 4/1±3 SD 4/1±14 SD 9/1±3 آسینتو باکتر

 عدم مشاهده هاله مهاری*: 
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و حداقل غلظت  تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی

 کشندگی

کشندگی هر  غلظت حداقل و مهارکنندگی غلظت حداقل

های طور جداگانه بر روی باکتریهای اسفنج بهیک از عصاره

( آمده 4د. نتایج حاصله از این آزمون در جدول )پاتوژن بررسی ش

 شود، بیشترین غلظتطور که در این جدول دیده میاست. همان

 کشندگی مربوط به عصاره اسفنج غلظت و مهارکنندگی

 a.spDysidea  باشد.می 

 های موردبررسیباکتری MBCو  MICمقادیر : 0 جدول

 باکتری

 نمونه

 دریایی

 آسینتوباکتر کلبسیال پنومونیه اشریشیا کلی سودوموناس آئروژینوزا باسیلوس سرئوس ساستافیلوکوکوس اورئو

MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 
MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 
MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 
MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 
MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 
MIC 

mg/mL 
MBC 

mg/mL 

aDysidea sp. 40 50 50 80 50 80 40 50 50 80 10 50 

bea sp.Dysid 50 80 50 80 40 50 10 40 10 40 4 40 

cDysidea sp. 40 80 50 80 40 50 10 50 4 10 10 40 

 

های تعیین میزان هیدروفوبیسیته سطحی باکتری

 موردمطالعه

آمده برای هر باکتری به این شرح دستبه BATHمقادیر 

(، %44/4) باسیلوس سرئوس(، %14/48) آسینتوباکترباشد: می

 سودوموناس آئروژینوزا(، %14/54) فیلوکوکوس سرئوساستا

 (.%09/44)کلبسیال پنومونیه ( و%14/3) اشریشیا کلی(، 49/44%)

 

 

 ها بر تشکیل بیوفیلمتعیین اثر مهاری عصاره

  asp.Dysideaعصاره اسفنج  

های مختلف عصاره این اسفنج در توانایی هر یک از غلظت 

( آمده 4موردمطالعه در شکل ) هایمهار تشکیل بیوفیلم باکتری

آمده، بیشترین اثر مهاری تشکیل دستاست. بر اساس نتایج به

باسیلوس بر باکتری  mg/mL 4/14بیوفیلم این عصاره در غلظت 
و کمترین درصد مهار نیز در همین غلظت اما بر باکتری سرئوس 

 تعیین گردید.پسودوموناس آئروژینوزا 

 
 های موردمطالعهبر تشکیل بیوفیلم باکتری  a.spDysideaی عصاره : مقایسه اثر مهار0شکل 
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  b.sp Dysidea  عصاره اسفنج

گونه اسفنج های مختلف عصاره اینتوانایی هر یک از غلظت

( 9) های موردمطالعه در شکلدر مهار تشکیل بیوفیلم باکتری

آمده در این آزمون، دستگردد. درنتیجه اطالعات بهمشاهده می

بیشترین اثر مهاری تشکیل بیوفیلم عصاره این اسفنج در غلظت 

mg/mL 4/14 و نیز کمترین درصد باسیلوس سرئوس بر باکتری

بر  mg/mL 1/9های موردمطالعه در غلظت مهاری از بین باکتری

 شده است.اعمالاستافیلوکوکوس اورئوسباکتری 

 
 های موردمطالعهتشکیل بیوفیلم باکتریبر   b.spDysidea : مقایسه اثر مهاری عصاره9 شکل

 

  c.spDysidea عصاره اسفنج

گونه اسفنج های مختلف عصاره اینتوانایی هر یک از غلظت

( 5) های موردمطالعه در شکلدر مهار تشکیل بیوفیلم باکتری

در این آزمون،  آمدهدستگردد. درنتیجه اطالعات بهمشاهده می

بیشترین اثر مهاری تشکیل بیوفیلم عصاره این اسفنج در غلظت 

mg/mL 4/14  و نیز کمترین  استافیلوکوکوس اورئوسبر باکتری

 mg/mLهای موردمطالعه در غلظت درصد مهاری از بین باکتری

 شده است.اعمال باسیلوس سرئوسبر باکتری  1/9

 
 های موردمطالعهتشکیل بیوفیلم باکتری  c.spDysidea : مقایسه اثر مهاری عصاره4شکل 
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های ها بر بیوفیلمتعیین اثر تخریبی عصاره

 شدهتشکیل

   a.spDysideaعصاره اسفنج 

های مختلف عصاره این اسفنج در قابلیت هر یک از غلظت

 های موردمطالعه در شکلتخریب ساختارهای بیوفیلمی باکتری

آمده، این عصاره دریایی دستتایج به( نشان شده است. طبق ن4)

بیشترین و کلبسیال پنومونیه بر باکتری  mg/mL 44/4در غلظت 

کمترین اثر باسیلوس سرئوس بر باکتری mg/mL 4/14در غلظت 

 شده را داشته است.تخریبی بیوفیلم تشکیل

 
 های موردمطالعهتریشده باکبر بیوفیلم تشکیل  a. spDysidea: مقایسه اثر تخریبی عصاره 1شکل 

 

  b sp. Dysideaعصاره اسفنج 

های مختلف عصاره اسفنج در توانایی هر یک از غلظت

 های موردمطالعه در شکلتخریب ساختارهای بیوفیلمی باکتری

شده بیشترین اثر گردد. با توجه به اطالعات کسب( مشاهده می4)

باکتری و بر  mg/mL 44/4شده در غلظت تخریب بیوفیلم تشکیل

 mg/mLبوده و همچنین کمترین این اثر در غلظت  اشریشیا کلی

 تعیین گردید. استافیلوکوکوس اورئوسبر باکتری  4/14

 
 های موردمطالعهشده باکتریبر بیوفیلم تشکیل  b .spDysidea: مقایسه اثر تخریبی عصاره 1 شکل
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   c. spDysideaعصاره اسفنج 

ی مختلف عصاره اسفنج در هاتوانایی هر یک از غلظت

 های موردمطالعه در شکلتخریب ساختارهای بیوفیلمی باکتری

شده بیشترین اثر گردد. با توجه به اطالعات کسب( مشاهده می7)

و بر باکتری  mg/mL 44/4شده در غلظت تخریب بیوفیلم تشکیل

بوده و همچنین کمترین این اثر در غلظت  کلبسیال پنومونیه

mg/mL 4/14  تعیین گردید. باسیلوس سرئوسبر باکتری 

 
 های موردمطالعهشده باکتریبر بیوفیلم تشکیل  c. spDysidea: مقایسه اثر تخریبی عصاره 1 شکل

 

 بحث

 گرفت، همکاران انجام و Muller توسط که بررسی در

 آزمایش و موردبررسی که اسفنج گونه 400 که از گردید مشخص

 بیولوژیک خواص با ترکیب 4000 زا بیش بودند قرارگرفته

 (.02) است شدهشناسایی و جداسازی

و همکاران در بررسی  Kelmanمطابق با این پژوهش، 

 از Amphimedonviridisفعالیت ضدمیکروبی اسفنج صخره 

گیری به جهت عصاره متانول کلرومتان:یددریای سرخ، از حالل 

ج استفاده های همزیست با اسفنو جداسازی میکروارگانیسم

 و همکاران در بررسی اسفنج Nazemi(. 00نمودند )

 Iophon laevistylus  از جزیرهFaro فارس نشان دادند در خلیج

باکتریایی نداشته، یآنتگونه فعالیت که عصاره آبی این اسفنج هیچ

یکروبی ضدماتیل اتری فعالیت یداما عصاره متانولی و 

 داشته است باسیلوسو  یاکلیاشرشهای یباکترتوجهی علیه قابل

آمده این بررسی درروش دیسک دست(. همچنین نتایج به00)

 یرغدیفیوژن، گویای این مطلب است که استفاده از حالل قطبی: 

و  Boobathyباشد. یمیری مطلوب گعصارهی به جهت قطب

گونه همکاران فعالیت متوسطی از عصاره متانولی و آبی یک

، پسودوموناس آئروژینوزاای انسانی مانند هاسفنج علیه پاتوژن

دادند را نشان  ویبریو کلرهو  ویبریو پاراهمولیتیکوس، اشریشیاکلی

شده دارای اثر ی بررسیهاعصاره(. در این تحقیق نیز اغلب 09)

های یباکترپاتوژن انسانی، ازجمله  4ضد میکروبی علیه هر 

رود یم. گمان اندبوده کلی اشریشیاو  آئروژینوزا سودوموناس

های مختلف به نوع حالل و روش یبررسو  هاآزمونتفاوت در 

یری و نیز همچنین گونه و جنس اسفنج دریایی گعصاره

 شده بستگی دارد.بررسی

و همکاران در طی تحقیق بر  Manjusha 4015در سال 

گونه اسفنج به این نکته اشاره داشتند که اجتماعات روی یک

توجهی در ا دارای فعالیت ضدمیکروبی قابلهباکتریایی اسفنج

(. در این مطالعه به 04های چشم انسان هستند )برابر پاتوژن

های های همزیست با اسفنججداسازی و شناسایی میکروارگانیسم

توان موردبررسی پرداخته نشده است. به همین دلیل نمی

ر شده منحصطورقطع اظهار نمود که اثرات ضدمیکروبی مشاهدهبه

باشد و به ترکیبات بیواکتیو تولیدشده توسط اسفنج دریایی می

های همزیست با این احتمال نیز وجود دارد که میکروارگانیسم

گونه که ها مسبب بروز این اثرات ضدمیکروبی باشند. همانآن

Thakur  وMuller  از  سودوموناسموفق به جداسازی باکتری
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که این باکتری در شرایط گردیدند  .Dysidea spاسفنج دریایی 

 (.1کند )یم ضد باکتریاییبا خاصیت  ایدانهرنگبازی تولید 

 ،سودوآلتروموناس ،ویبریو ،باسیلوس هایباکتری حالتابه 

 آب از جداشده سیتوفاگا و دریایی استرپتومایسز ،سودوموناس

 عوامل تولید برای دریایی مهرگانبی و هاجلبک رسوبات، دریا،

 مشتقات تولید به قادر هاآن. هستند شدهشناسایی یزیست فعال

 و پرودیجینین) آلکالوئیدها ،(ویوالکتین و وان کوتین) ایندول

 باشندمی ترپنوئیدها و پپتیدها ماکرولیدها، پلیین، ،(تامی آمین

(01.) 

در  .Dysidea spی جنس هااسفنج MICکه میزان درحالی

و  Govindenت، شده اسداده نشان mg/mL50-4 محدوده 

های دریایی همکاران با بررسی خصوصیات ضد باکتریایی اسفنج

های ماریتیوس و با استفاده از حالل ترکیبی متانول و دی از آب

دارند که عصاره خام اسفنج ( چنین اظهار می1:1کلرومتان )

را در محدوده غلظت  MICدریایی موردبحث بیشترین میزان 

mg/mL03/4-44/4 ند که احتماالً به این دلیل است که نشان داد

باشد عصاره حاوی مخلوطی از ترکیبات فعال و غیرفعال می

باالتر مورد انتظار است. این پژوهش فرضیه غنای  MICبنابراین 

دارد که طیف کند و بیان میها را تائید میشیمیایی اسفنج

یل ها احتماالً به دلای از فعالیت ضدمیکروبی این اسفنجگسترده

های ها، آلکالوئیدها و تاننترپنها، تریحضورسسترترپن

 (.01)باشد شده در عصاره میشناسایی

Nursyam  گونه با بررسی یک 4019و همکاران در سال

ی اثرات ضدمیکروبی قابل اندونزدر  .Geodia spاسفنج به نام 

 اورئوس استافیلوکوکوسو  کلی اشریشیاهای یباکترقبولی علیه 

از این نمونه اسفنج ترکیباتی  GCMSنمودند. با آنالیز  گزارش

 هاآنید و اسید چرب شناسایی گردید. آستروئمانند نرپنوئید، 

همچنین اظهار داشتند که عصاره اسفنج تازه نسبت به عصاره 

شده دارای اثر ضدمیکروبی بیشتری بوده است که اسفنج خشک

ه قابل تبخیر در عصار مؤثردهد برخی از ترکیبات یمنشان 

یری را از هر سه نمونه گعصاره(. ما در این پژوهش 01باشند )یم

توان نتیجه گرفت یمتازه انجام دادیم که  .Dysidea spاسفنج 

شده احتماالً در بیشترین و بهترین وضعیت اثرات نشان داده

 .اندبوده

Salehi  های با بررسی پروتئین 4015و همکاران در سال

دارد عنوان عامل ضد باکتریایی چنین بیان میفنج بهبیواکتیو اس

های که با دیگر غلظتکه، کاهش در فعالیت ضدمیکروبی هنگامی

سازی ایجاد شود احتماالً به دلیل ذخیرهعصاره مقایسه می

توان نتیجه گرفت که پروتئین بیواکتیو شود. بنابراین میمی

( mg/mL 500-50های پائین پروتئین )ثبات است و در غلظتبی

(. همانند آنچه 00دهد )فعالیت ضد باکتریایی کمی را نشان می

 .Dysidea spعصاره  9ما در اغلب نتایج حاصل از اثر مهاری هر 

بر تشکیل بیوفیلم میکروبی مشاهده کردیم از میان سه غلظت 

مورد آزمون، کمترین اثر مهاری مربوط به کمترین غلظت یعنی 

mg/mL 9 .بوده است 

Nazemi  با بررسی اثر  4017و همکاران در سال

 Dysidea pallescensیکروبی عصاره دی اتیل اتر از اسفنج ضدم
را برای باکتری  mg/mL 10برابر  MBCفارس، در خلیج

ی هااسفنج(. 03) اندنمودهگزارش  اورئوس استافیلوکوکوس

برابر  MBCدریایی موردبررسی در این پژوهش دارای 

mg/mL80-50  این تفاوت در اندبودهدر رابطه با باکتری مذکور .

احتماالً به دلیل تفاوت در حالل مصرفی و یا گونه  MBCمیزان 

 مورد آزمون بوده است.

آمده این سه گونه اسفنج دستتفاوت در کلیه نتایج به

دهنده تفاوت در میزان دریایی در سطح منفرد و بیوفیلم، نشان

باشد یمهای مختلف یباکتردر برابر  هاآنفعالیت ضدمیکروبی 

های همزیست باشد. یسمارگانتواند به دلیل تفاوت در یمکه 

و همکاران نیز ضمن بررسی فعالیت  Newboldچنانکه 

دارند ضدمیکروبی عصاره اسفنج دریای کارائیب چنین اظهار می

گونه اسفنج  14تا از  14که، الگوی فعالیت ضدمیکروبی 

های دارند که گونهت بوده است و اعالم میشده متفاوبررسی

(. 1کنند )مختلف، متابولیت ضد باکتری مشابهی تولید نمی

Khakshoor   وPazooki   با بررسی خود بر روی فعالیت

گونه اسفنج ی متفاوت از یکهاعصارهباکتریسیدال و ضد قارچی 

( %74های گرم مثبت )دارند، باکترییمفارس بیان از خلیج

ها ( به بسیاری از عصاره%44های گرم منفی )ت به باکترینسب

 (.92) اندبوده ترحساس

 عصاره سه هر تخریبی اثر کمترین پژوهش این ضمن

 و سرئوس باسیلوس هایباکتری شدهتشکیل بیوفیلم بر دریایی

 مبنی پژوهشی گونههیچ. گردید مشاهده اورئوس استافیلوکوکوس

 ساختار بر دریایی هایاسفنج عصاره ضدمیکروبی فعالیت بر

 مطالعه رسدمی نظر به. نشد یافت انسانی هایپاتوژن بیوفیلمی
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 این در فارسخلیج دریایی هایاسفنج از گزارش اولین رو پیش

 .باشد کاری حیطه

 تقدیر و تشکر

 دفاع و مصوبکارشناسی ارشد  دوره نامهانیپا از مقاله نیا

. است شدهاستخراجهنر کرمان علوم دانشگاه با دانشکده در شده

 از را خود مانهیصم تشکر مراتب دانندیم الزم بر خود سندگانینو

و  نامهپایان داورانهیئت مسئولین و اساتید دانشگاه باهنر کرمان،

 ارتقاء و انجام در را ما کهتمامی دوستان، همکاران و عزیزانی 

 .ندینما اعالم دادند، یاری پژوهش نیا یفیک

 منافعتعارض 

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه
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