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 Irciniaاسفنج  غيرقطبي - نيمه قطبي هاي ثانويهقارچ متابوليت بررسي اثر ضد

mutans    موجود در  جزيره كيش،  فصل تابستان و زمستان در دو 

  خليج فارس

و و و و     ))))5555(علي ماشينچيانعلي ماشينچيانعلي ماشينچيانعلي ماشينچيان    ؛؛؛؛))))4444(پرگل قوام مصطفويپرگل قوام مصطفويپرگل قوام مصطفويپرگل قوام مصطفوي    ؛؛؛؛))))3333(شهال جميليشهال جميليشهال جميليشهال جميلي، ، ، ، ))))2222(عباسعلي مطلبيعباسعلي مطلبيعباسعلي مطلبيعباسعلي مطلبي؛ ؛ ؛ ؛     ))))1111(****مليكا ناظميمليكا ناظميمليكا ناظميمليكا ناظمي

        ))))6666(اميد احمدزادهاميد احمدزادهاميد احمدزادهاميد احمدزاده

  14515-775: صندوق پستي اسالمي، تهران دانشگاه آزادواحد علوم و تحقيقات گروه بيولوژي دريا، -5،و1،3،4

 14155- 6116: صندوق پستي تهران ي كشور، شيالتعلوم موسسه تحقيقات -2

  ، بندرعباس، ايراندريانوردي استان هرمزگاندانشگاه -6

 1391د اسفن: تاريخ پذيرش           1390دي : تاريخ دريافت

  

  چكيده
در در در در كيش كيش كيش كيش ي ي ي ي     جزيرهجزيرهجزيرهجزيرهازازازازهاي اسفنج هاي اسفنج هاي اسفنج هاي اسفنج     نمونهنمونهنمونهنمونه. . . . پرداخته استپرداخته استپرداخته استپرداخته است    Ircinia mutansعصاره هاي اسفنج عصاره هاي اسفنج عصاره هاي اسفنج عصاره هاي اسفنج     قارچقارچقارچقارچدر اين تحقيق به بررسي اثر ضد در اين تحقيق به بررسي اثر ضد در اين تحقيق به بررسي اثر ضد در اين تحقيق به بررسي اثر ضد 

با با با با     قارچقارچقارچقارچبررسي اثر ضد بررسي اثر ضد بررسي اثر ضد بررسي اثر ضد . . . . عصاره گيري انجام شدعصاره گيري انجام شدعصاره گيري انجام شدعصاره گيري انجام شد    Bligh & Dyer    با استفاده از روش با استفاده از روش با استفاده از روش با استفاده از روش سپس سپس سپس سپس     ،،،،تهيه شدتهيه شدتهيه شدتهيه شد    توسط غواصيتوسط غواصيتوسط غواصيتوسط غواصي    خليج فارسخليج فارسخليج فارسخليج فارس

    PTCC5009 وووو    Candida albicans ATCC10231هاي قارچ و مخمر هاي قارچ و مخمر هاي قارچ و مخمر هاي قارچ و مخمر     روي سويهروي سويهروي سويهروي سويهلوشنلوشنلوشنلوشنماكرودايماكرودايماكرودايماكرودايستفاده از روش ستفاده از روش ستفاده از روش ستفاده از روش اااا

Aspergillus fumigatus     سويه هاي سويه هاي سويه هاي سويه هاي كه عصاره آبي در هيچ كدام از غلظت ها روي كه عصاره آبي در هيچ كدام از غلظت ها روي كه عصاره آبي در هيچ كدام از غلظت ها روي كه عصاره آبي در هيچ كدام از غلظت ها روي     نشان مي دهندنشان مي دهندنشان مي دهندنشان مي دهندنتايج نتايج نتايج نتايج . . . . آزمايش قرار گرفتآزمايش قرار گرفتآزمايش قرار گرفتآزمايش قرار گرفتمورد مورد مورد مورد

هيچ يك از غلظت هاي مورد بررسي سبب مرگ هيچ يك از غلظت هاي مورد بررسي سبب مرگ هيچ يك از غلظت هاي مورد بررسي سبب مرگ هيچ يك از غلظت هاي مورد بررسي سبب مرگ     از رشد قارچ ها ممانعت نموده اما دراز رشد قارچ ها ممانعت نموده اما دراز رشد قارچ ها ممانعت نموده اما دراز رشد قارچ ها ممانعت نموده اما دري دي اتيل اتري ي دي اتيل اتري ي دي اتيل اتري ي دي اتيل اتري     عصارهعصارهعصارهعصارهنداشته است، نداشته است، نداشته است، نداشته است،     قارچ اثرقارچ اثرقارچ اثرقارچ اثر

سبب سبب سبب سبب گرم در ليتر گرم در ليتر گرم در ليتر گرم در ليتر     ميليميليميليميلي    3333زمستان در غلظت زمستان در غلظت زمستان در غلظت زمستان در غلظت فصل فصل فصل فصل و و و و گرم در ليتر گرم در ليتر گرم در ليتر گرم در ليتر     ميليميليميليميلي    20202020هاي متانولي فصل تابستان در غلظت هاي متانولي فصل تابستان در غلظت هاي متانولي فصل تابستان در غلظت هاي متانولي فصل تابستان در غلظت     اما عصارهاما عصارهاما عصارهاما عصاره. . . . آنها نشده استآنها نشده استآنها نشده استآنها نشده است

ميلي ميلي ميلي ميلي     1111////5ووووم در ليتر م در ليتر م در ليتر م در ليتر ميلي گرميلي گرميلي گرميلي گر    0000////5555عصاره متانولي فصل زمستان و تابستان در غلظت هاي عصاره متانولي فصل زمستان و تابستان در غلظت هاي عصاره متانولي فصل زمستان و تابستان در غلظت هاي عصاره متانولي فصل زمستان و تابستان در غلظت هاي . . . . مرگ قارچ آسپرژيلوس فوماگاتوس شده استمرگ قارچ آسپرژيلوس فوماگاتوس شده استمرگ قارچ آسپرژيلوس فوماگاتوس شده استمرگ قارچ آسپرژيلوس فوماگاتوس شده است

با ساختار شيميايي قطبي با ساختار شيميايي قطبي با ساختار شيميايي قطبي با ساختار شيميايي قطبي     متانولمتانولمتانولمتانولي محلول در ي محلول در ي محلول در ي محلول در     بنابراين متابوليت هاي ثانويهبنابراين متابوليت هاي ثانويهبنابراين متابوليت هاي ثانويهبنابراين متابوليت هاي ثانويه. . . . استاستاستاست    ههههبب مرگ مخمر كانديدا آلبيكانس شدبب مرگ مخمر كانديدا آلبيكانس شدبب مرگ مخمر كانديدا آلبيكانس شدبب مرگ مخمر كانديدا آلبيكانس شدسسسس گرم در ليترگرم در ليترگرم در ليترگرم در ليتر

ره ره ره ره و بررسي هاي تكميلي با هدف جداسازي و شناسايي ماده موثو بررسي هاي تكميلي با هدف جداسازي و شناسايي ماده موثو بررسي هاي تكميلي با هدف جداسازي و شناسايي ماده موثو بررسي هاي تكميلي با هدف جداسازي و شناسايي ماده موثفاز بعدي فاز بعدي فاز بعدي فاز بعدي     دردردردرد براي توليد دارو د براي توليد دارو د براي توليد دارو د براي توليد دارو ننننبوده و مي توانبوده و مي توانبوده و مي توانبوده و مي توان    قارچقارچقارچقارچداراي اثر ضد داراي اثر ضد داراي اثر ضد داراي اثر ضد 

                ....ددددننننمورد استفاده قرار گيرمورد استفاده قرار گيرمورد استفاده قرار گيرمورد استفاده قرار گير    ضدقارچضدقارچضدقارچضدقارچ
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  مقدمه
ها و  هاي ثانويه سالح شيميايي مي باشند كه اسفنج متابوليت

به عبارت . كنند براي بقا از آن استفاده مي ييساير جانداران دريا

م شده در رابطه با خصوصيات اكولوژي هاي انجا ديگر بررسي

هاي ثانويه در  ها نشان داده است كه؛ متابوليت شيميايي اسفنج

هاي حياتي آنها اثر نداشته و در واقع هر گونه اسفنج  ساير فعاليت

براساس شرايط محيطي، استراژدي خاصي را جهت توليد 

 ;Muller et al., 2004( كند هاي ثانويه انتخاب مي متابوليت

Thakuret al., 2005.( دهند هاي انجام شده نشان ميبررسي

هاي ثانويه ها يكي از منابع غني توليد كننده متابوليتاسفنجكه 

  ).Kijjoa & Sawangwong, 2004( هستند و تركيبات طبيعي

ي در علوم در عصر حاضر تركيبات طبيعي نقش بسيار زياد

يان نقش  تركيبات مايند، در اين من پزشكي و دارويي ايفا مي

طبيعي با منشاء دريايي در سالهاي اخير بسيار حائز اهميت 

رسد وجود تركيباتي با ساختار استروژني و  به نظر مي. باشد مي

هاي هيدروژن كه به دليل محيط زيست جانداران دريايي، مات

گيرد آنها را از ساير تركيبات  آب، چنين ساختارهايي شكل مي

تاكنون  .Mancini et al.,  2007)( ايدنم طبيعي متمايز مي

تركيب طبيعي از جانداران دريايي استخراج و  15000نزديك به 

تركيب با خواص دارويي  45شناسايي شده است كه از اين تعداد 

 Newman( در مراحل آزمايشي پيش باليني و باليني قرار دارند

& Cragg, 2004.( بسياري از اين تركيبات استخراج شده كه 

هاي ها و ميكرواورگانيسمداراي خواص دارويي هستند از اسفنج

در مطالعه انجام  ).Piel, 2006( همزيست آنها جداسازي شدهاند

مشخص شد كه طي  )2004(و همكاران  Mullerشده توسط 

گونه اسفنج كه مورد بررسي و آزمايش  500چهار دهه اخير از 

واص بيولوژيك تركيب با خ 5000قرار گرفته بودند بيش از 

  .جداسازي و شناسايي شده است

دهد كه خواص؛ هاي انجام شده نشان ميها و بررسيآزمايش

ضدتومور، سيتوتوكسيك، نوروتوكسيك، ضدباكتري، ضدويروس، 

ضدقارچ، مهار كنند تقسيم ميتوز، ضدپروتوزوآ، ضدالتهاب، 

 ، ضد ماالريا از بيشترينآيزايمرضدپيري، ممانعت كننده بيماري 

خواص بيولوژيك متابوليت هاي ثانويه اسفنج ها مي باشد 

)Newman & Cragg, 2004.( 

يك همان طور كه در باال ذكر شد يكي از اثرات بيولوژ

ها يكي از قارچ .باشدها، ضدقارچ ميهاي ثانويه اسفنجمتابوليت

عوامل شايع بيماريزا در سرتاسر جهان هستند، كه با وجود 

همچنان عامل بيماري و مرگ و مير مي پيشرفت علم و دانش

 هايدهه به طوري كه طي). Dannaoui et al., 2003(باشند 

 هايبا ميكروارگانيسم عفونت به مستعد بيماران شمار اخير

 بيماران در خصوص كانديدا، به هايسوش قبيل از طلب فرصت

 بسياري از در قابل توجهي طور به ايمني، سيستم نقص با

 كه است شده داده همچنين نشان و است يافته ايشافز كشورها

 داروهاي به نسبت اكتسابي ذاتي يا مقاومت پاتوژن مخمرهاي

  .)Ramani & Chaturvedi, 2003( دارند قارچي ضد

هاي ثانويه  قارچ موجود در متابوليت با توجه به اثر ضد

 هاي ثانويه قارچ متابوليت به بررسي اثر ضد ژوهش، اين پها اسفنج

 Ircinia mutans گونهاسفنج  قطبي غيرقطبي و -نيمه قطبي

كيلومتر مربع در  90 مساحتبا ، آوري شده از جزيره كيش جمع

 53كيلومتري كرانه جنوبي ايران بين مختصات جغرافيايي  18

دقيقه طول شرقي از نصف  4درجه و  54 دقيقه تا 53درجه و 

دقيقه  35درجه و  26دقيقه تا  29درجه و  26النهار گرينويچ و 

  . پرداخته شده است در خليج فارسعرض شمالي 

 

  واد و روش كارم
مشاهده  1، كه در شكل .Ircinia sppهاي اسفنج نمونه

دي ماه  15تا  13گردد، در دو فصل زمستان و تابستان مورخ  مي

 20تا  15عمق از  90ماه و سال رداد م 16تا  13و  89سال 

توسط غواصي ) كه قديميمحدود اسل( متري جزيره كيش

درجه سانتيگراد منجمد  -18آوري شدند، سپس در دماي  جمع

شده و با استفاده از يخ خشك، با هواپيما به آزمايشگاه منتقل 

  . گرديدند
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  ).ب(متري جزيره كيش 20در عمق .Ircinia spp ، اسفنج)الف( برداري كه با عالمت قرمز مشخص شده است محل نمونه. 1شكل 

هاي كوچكي از بافت كه ها برشسازي نمونهه منظور آمادهب

هاي عمقي اسفنج است در يك هايي از سطح و قسمتشامل تكه

مقداري از ماده فعال سفيد كننده . لوله آزمايش قرار داده شدند

ها اضافه شد و پس از زمان كوتاهي هيپوكلريد سديم به برش

هاي معدني ا اسكلتتركيبات آلي غير محلول جدا شدند و تنه

سپس محلول سفيد كننده به دّقت رقيق شده و . باقي ماندند

در . چندين بار شست و شو با آب و سپس با اتانول انجام شد

اي  هاي شيشه وسط پيپت به المتجدا شده  هاينهايت اسپيكلول

 ,Hooper( منتقل گشته و فرصت داده شد تا اتانول تبخيرگردد

سيمي پس از خشك و خنك شدن اسپيكولهاي كل). 2000

مورد بررسي قرار  SEMتوسط ميكروسكوپ نوري و الكتروني 

  .گرفتند

ايي قرار داده شدند، سپس  هاي اسفنج روي الم شيشه برش

ها ريخته شد، به آرامي روي  روي برشنيتريك چند قطره اسيد 

شعله حرارت داده شدند تا اسيد به جوش آمد و اين كار آن قدر 

). Hooper, 2000( يد تا تمام مواد آلي هضم شدندتكرار گرد

هاي سيليسي پس از خشك و خنك شدن توسط  اسپيكول

  . مورد بررسي قرار گرفتند  SEM ميكروسكوپ نوري و الكتروني

اسفنج ها پس از شست و شو با برش هاي دستي در ابعاد 

50-100µm  برش داده شدند و به مدت يك هفته در محلول

درصد قرار داده شدند، پس از  50ه ميزان هر كدام فنل و زايلن ب

ساعت در اتانول قرار  24گذشت زمان مذكور نمونه ها به مدت 

قرار گرفته، پس از طي اين مرحله نمونه ها توسط ميكروسكوپ 

  ).Hooper, 2000( نوري مورد بررسي قرار گرفته شد

انجام شد،  Bligh & Dyer گيري با استفاده از روش عصاره

ها شسته شدند و سپس با استفاده از قيچي در تدا اسفنجاب

هاي خرد شده، يك سانتيمتري بريده شدند، نمونه 1هاي  اندازه

سي سي دي اتيل  2000كيلوگرم وزن تر اسفنج،  به ارلن حاوي 

ساعت در آزمايشگاه  24منتقل گرديد، و به مدت مرك آلمان اتر 

 24پس از  .ار داده شدقر) درجه سانتيگراد 25(در دماي اتاق 

بدست  محلول، ساعت محلول بدست آمده از صافي عبور داده شد

درجه  40آمده را به دستگاه روتاري وارد نموده، در دماي 

تا تمام حالل تبخير شده و عصاره به  ،145و دور سانتيگراد 

   .شكل پودر خشك گرديد

هاي خرد شده  تركيبات قطبي، به اسفنج استخراجبه منظور 

ساعت  72افزوده و به مدت  مرك آلمان سي متانول سي 2000

قرار داده ) درجه سانتيگراد 25( در آزمايشگاه در دماي اتاق

بدست آمده را از صافي گذرانده،  ساعت محلول 72پس از . شدند

و درجه سانتيگراد  40، در دماي شدبه دستگاه روتاري منتقل 

سپس هم حجم شد، تا متانول به طور كامل تبخير ، 145دور 

، دو فاز آبي و شداتر اضافه ) سي سي75(نمونه به دست آمده 

توسط دكاتور دو فاز فوق جدا شده و به فاز . دگردياتري تشكيل 

بوتانول اضافه شد و تكان داده شد تا  - Nآبي به طور هم حجم 

تركيب شوند، سپس فاز رويي كه حاوي عصاره آبي بود از فاز 

س به روتاري منتقل گرديد به اين روش ، سپمتانولي جدا شد

 .عصاره خشك متانولي تهيه شد

 بررسي خواص ضد قارچ با استفاده از روش ماكرودايلوشن

 Candida albicansويه هاي قارچ و مخمر روي س

ATCC10231  و  PTCC5009Aspergillus fumigates  كه

رت به صوهاي صنعتي ايران  ها و باكتري مركز كلكسيون قارچاز  

  . انجام گرديد تهيه شد ليوفيليزه
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از انكوباتور خـارج نمـوده و   را پس از رشد قارچ و مخمر آنها 

هـاي تـك ايجـاد شـده بـه محـيط        با استفاده از آنـس از كلـوني  

 ، سوسپانسيونشدندهاي آزمايش وارد  براث در لوله ماكروديلوشن

 دسـتگاه اسـپكتروفتومتري   بـا  نانومتر 530 موج طول در حاصل

شد، كه تقريبـاً  گيري  اندازهرد استاندا درصد 90 عبورنوري رايدا

 تهيه تلقيحي مايع .باشد درهر ميليليتر ميقارچ  سلول106 معادل

 زمـاني  فاصـله  در تا قرار گرفت استفاده مورد بالفاصله بايد شده

از لولـه فـوق كـه     .صـورت نگيـرد   تكثير كردن، استاندارد از پس

ميلي ليتر به هركـدام از   1ه مقدار سلول قارچي بود ب 106حاوي 

هـاي متـانولي، دي    هاي استريل اضافه شد، سپس از عصـاره  لوله

، 3 ،5،  10، 20،  30  ، 40، 50 هـاي   اتيل اتري و آبي با غلظت

كـه   گرم در ليتر ميلي 01/0و  05/0، 10/0، 50/0، 75/0، 5/1، 2

ليتر  ميلي 1براث حل شده بود به مقدار  در محيط ماكروديلوشن

براي در نظر گرفتن شاهد مثبـت از  . به لوله هاي فوق افزوده شد

كه از داروخانه تهيه شده بود، بر اسـاس   داروي ضد قارچ نياسين

شد و  هاي فوق تهيه ميزان ماده موثره در هر گرم از قرص غلظت

ها ماده فعال بيولوژيك اضافه  به عنوان شاهد منفي به يكي از لوله

ل يك لوله نيز تنها محيط كشت فاقد ماده موثره در داخ. نگرديد

و قارچ قـرار داده شـد تـا در صـورت آلـودگي محيطـي خطـاي        

هـاي   ها نيـز محلـول   در يكي ديگر از لوله .آزمايش مشخص گردد

ها با پنبـه بسـته    سپس سر تمام لوله .مورد استفاده قرار داده شد

 24به مدت  درجه سانتيگراد 26و  25شد و در انكوباتور با دماي 

  .ساعت قرار داده شد

هاي آزمايش از انكوباتور خارج شده و  ساعت لوله 24پس از 

لوله كنترل كه فاقد . كدورت آنها مورد بررسي قرار گرفت

براي ادامه   .تركيبات فعال بيولوژيك بوده بسيار كدر شده بودند

 مقايسه شدندكه چشمي صورت ها با لوله مذكور به كار ساير لوله

بود،  قارچي هرگونه براي آزمايشتكرار  مرتبه 3 از ميانگيني

هايي را كه كدورت داشتند از ادامه كار خارج شدند و  لوله

هايي كه در آن كدورت ايجاد نشده بود به منظور ادامه كار  لوله

هاي  الزم به ذكر است غلظت مواد مصرفي در لوله. جدا شدند

 MIC )Minimumميزان  دهنده نشان بدون كدورت

Inhibitory Concentration ( كه به معناي ممانعت از رشد و

 غلظت حداقل تعيين هتج .باشد افزايش تعداد قارچها مي

رشد  كه هايي لوله از كدام هر از ميكروليتر 10 كشندگي مقدار

 آگار اضافه محيط سابوردكستروز به بود، نشده مشاهده آن در

و  25منتقل شد و در دماي ها به انكوباتور  سپس پليت. گرديد

 كمترين. ساعت نگهداري شدند 24درجه سانتيگراد به مدت  26

  MFC  غلظت كه در آن سبب مرگ قارچ شده به عنوان 

)Minimum fungicidal Concentration ( منظور گرديد

)Green et al.,  1994.(  

  
  نتايج

شناسايي اسفنج مورد نظر بر اساس مشاهدات اسپيكول ها و 

مشاهده مي  1شخصات مرفولوژي همان طور كه در جدول م

 .گردد، انجام شد

هاي مونوآكسون  كه در گروه مگااسكر قرار مي اسپيكول

تا  50ميكرومتر،  30تا  20گيرند، از لحاظ اندازه در گروه هاي 

همان . ميكرومتر طبقه بندي شدند 135تا  100ميكرومتر،  70

در الم هاي بررسي شده  مشاهده مي گردد 2طور كه در شكل 

تعداد اسپيكول هاي مشاهده شده بسيار اندك بودند اما در اين 

ميان فراوان ترين اسپيكول هاي كلسيمي متعلق به گروه 

 . ميكرومتر بود 135تا  100مگااسكرهاي سوزني با اندازه 

در الم هاي تهيه شده به منظور مشاهده اسپيكول هاي 

داد اسپيكول هاي مشاهده سيليسي به روش هضم اسيدي تع

شده در مقايسه با نمونه هاي كلسيمي بسيار معدود و همان طور 

مشاهده مي گردد تنها يك نوع اسپيكول به نام  3كه در شكل 

ميكرومتر  5تا  1رابدمتعّلق به گروه ميكرواسكلر در اندازه هاي 

  .مشاهده مي گردد
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  )ب(، اسپيكول هاي كلسيمي با ميكروسكوپ الكتروني 

   

  ).ب(، اسپيكول هاي سيليسي با ميكروسكوپ الكتروني 

باشد در اين برش  حضور اسپيكول در اين نمونه بسيار محدود مي

 . بافتي اسپيكولي مشاهده نشد

  

  

  توسط ميكروسكوپ نوري

                                                                              نا

   

، اسپيكول هاي كلسيمي با ميكروسكوپ الكتروني )الف(نوري  اسپيكول هاي كلسيمي با ميكروسكوپ

   

، اسپيكول هاي سيليسي با ميكروسكوپ الكتروني )الف(اسپيكول هاي سيليسي با ميكروسكوپ نوري 

هاي تهيه شده به منظور مشاهده بافت اسفنج همان 

توخالي  مشاهده مي گردد بافت بسيار

دهد، از آنجا  حكايت از الياف اسپونژين حل شده را نشان مي

حضور اسپيكول در اين نمونه بسيار محدود مي

بافتي اسپيكولي مشاهده نشد

توسط ميكروسكوپ نوري Ircinia mutansمشاهده بافت اسفنج  :4شكل 

اريا تاليش يملع هلجم

 

اسپيكول هاي كلسيمي با ميكروسكوپ .2شكل

اسپيكول هاي سيليسي با ميكروسكوپ نوري  :3شكل 

هاي تهيه شده به منظور مشاهده بافت اسفنج همان  در الم

مشاهده مي گردد بافت بسيار 4طور كه در شكل 

حكايت از الياف اسپونژين حل شده را نشان مي
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رچ حداقل غلظت ممانعت كنندگي از رشد قا 1در جدول 

)MIC  ( حداقل غلظت كشندگي قارچي  3و در جدول

)MFC  ( مورد آزمايش  عصاره هاي اسفنجي فصل تابستان

 . مشاهده مي گردد

 

براساس سه ( ) ليتر گرم بر ميلي ميليبراساس( هاي اسفنجي فصل تابستان حداقل غلظت ممانعت كنندگي عصاره :1جدول 

  )هايي كه كدورت در آنها مشاهده شده نمونه (+) هاي فاقد كدورت، نمونه) -(بار تكرار 

  

 عصاره
 

 متانولي

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
  عصاره

دي اتيل 
  اتري

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
 عصاره

 
آبي   

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
  

  نياسين
C. 

albicans 
A. 

fumigatus 

01/0  + + 01/0  + + 01/0  + + 01/0  + + 

05/0 + + 05/0 + + 05/0 + + 05/0 + + 

1/0 - + 1/0 + + 1/0 + + 1/0 + + 

5/0 - + 5/0 + + 5/0 + + 5/0 - - 

75/0 - + 75/0 + + 75/0 + + 75/0 - - 

5/1 - + 5/1 + + 5/1 + + 5/1 - - 

   2  - +    2  + +    2  + +    2  - - 

 3 - +  3 + +  3 + +  3 - - 

5 - + 5 + + 5 + + 5 - - 

10 - - 10 + + 10 + + 10 - - 

20 - - 20 - - 20 + + 20 - - 

30 - - 30 - - 30 + + 30 - - 

40 - - 40 - - 40 + + 40 - - 

50 - - 50 - - 50 + + 50 - - 

شود؛ حداقل غلظت  برداشت مي 1همان طور كه از جدول 

عصاره دي اتيل اتري براي ) MIC(كنندگي از رشد قارچ  ممانعت

گرم در ليتر  ميلي 20 برابر  Aspergillus fumigatusقارچ 

باشد، اما  ميرم در ليتر گ ميلي 10 باشد و عصاره متانولي برابر مي

نه اثري را از خود نشان عصاره آبي نسبت به قارچ مذكور هيچ گو

قارچ مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت  تركيب ضد.  اند نداده

از رشد قارچ ها جلوگيري نموده رم در ليتر گ ميلي 5/0 در غلظت

عصاره ) MIC(كنندگي از رشد قارچ  حداقل غلظت ممانعت .است

 20 برابر Candida albicansدي اتيل اتري براي مخمر 

 1/0هاي متانولي برابر  باشد، و عصاره ميتر گرم در لي ميلي

باشد، اما عصاره آبي نسبت به قارچ مذكور  ميگرم در ليتر  ميلي

قارچ مورد  تركيب ضد.  اند هيچ گونه اثري را از خود نشان نداده

از گرم در ليتر  ميلي 5/0استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت 

  .رشد قارچ ها جلوگيري نموده است

 

  هاي اسفنجي فصل تابستان كشندگي قارچي عصاره غلظت حداقل :2ل جدو

  غلظت عصاره اسفنجي

)MFC (تعداد كلوني  

  تعداد كلوني قارچ

 Aspergillus fumigatus 0  )ليتر ميليگرم بر ميلي( 20 متانولي

 Candida albicans 0  )ليتر ميليگرم بر ميلي(5/0 متانولي

 Aspergillus fumigatus 0  )ليتر ميليگرم بر ميلي(75/0نياسين 

 Candida albicans 0  )ليتر ميليگرم بر ميلي(75/0سين نيا
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شود؛ حداقل غلظت  برداشت مي 2همان طور كه از جدول 

عصاره متانولي براي قارچ  ) MFC(كشندگي قارچي 

Aspergillus fumigatus  باشد،  ميگرم در ليتر  ميلي 20 برابر

شي از خود نشان كهاي دي اتيل اتري و آبي اثر قارچ  اما عصاره

اسين مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت ني. دننداد

 .دناثر قارچ كشي از خود نشان دادگرم در ليتر  ميلي 75/0

عصاره متانولي براي ) MFC(حداقل غلظت كشندگي قارچي 

باشد،  ميگرم در ليتر  ميلي 5/0برابر  Candida albicansمخمر 

ز خود نشان هاي دي اتيل اتري و آبي اثر قارچ كشي ا اما عصاره

نياسين مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت . دننداد

   دناثر قارچ كشي از خود نشان دادگرم در ليتر  ميلي 75/0
حداقل غلظت ممانعت كنندگي از رشد قارچ  3در جدول 

)MIC(  حداقل غلظت كشندگي قارچي  4و در جدول)MFC  (

زمستان مشاهده مي  مورد آزمايش  عصاره هاي اسفنجي فصل

  .گردد

  

بر اساس سه بار (  )mg/ml براساس( حداقل غلظت ممانعت كنندگي عصاره هاي اسفنجي فصل زمستان  .4جدول 

  ).نمونه هايي كه كدورت در آن ها مشاهده شده(+)  نمونه هاي فاقد كدورت،) - (تكرار 

  

 عصاره
 

 متانولي

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
  عصاره
دي اتيل 
  اتري

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
 عصاره
 
آبي   

C. 

albicans 
A. 

fumigatus 
  

  نياسين
C. 

albicans 
A. 

fumig

atus 

01/0  + + 01/0  + + 01/0  + + 01/0  + + 

05/0 + + 05/0 + + 05/0 + + 05/0 + + 

1/0 + + 1/0 + + 1/0 + + 1/0 + + 

5/0 + + 5/0 + + 5/0 + + 5/0 - - 

75/0 - + 75/0 + + 75/0 + + 75/0 - - 

5/1 - + 5/1 + + 5/1 + + 5/1 - - 

   2  - -    2  + +    2  + +    2  - - 

 3 - -  3 + +  3 + +  3 - - 

5 - - 5 + + 5 + + 5 - - 

10 - - 10 + - 10 + + 10 - - 

20 - - 20 - - 20 + + 20 - - 

30 - - 30 - - 30 + + 30 - - 

40 - - 40 - - 40 + + 40 - - 

50 - - 50 - - 50 + + 50 - - 

شود؛ حداقل غلظت برداشت مي 3همان طور كه از جدول 
عصاره دي اتيل اتري ) MIC(ممانعت كنندگي از رشد قارچ 

ميلي گرم در  10برابر   Aspergillus fumigatusبراي قارچ 
مي  ميلي گرم در ليتر 2هاي متانولي برابر باشد، و عصارهميليتر 

چ گونه اثري را از يباشد، اما عصاره آبي نسبت به قارچ مذكور ه
قارچ مورد استفاده به عنوان شاهد  تركيب ضد. ندخود نشان نداد

از رشد قارچ ها  ميلي گرم در ليتر 75/0مثبت در غلظت 

حداقل غلظت ممانعت كنندگي از رشد  .جلوگيري نموده است
 Candidaعصاره دي اتيل اتري براي مخمر ) MIC(قارچ 

albicans  باشد، و عصاره هاي مي ر ليترميلي گرم د 20برابر
مي باشد، اما عصاره آبي  ميلي گرم در ليتر 75/0متانولي برابر 

.  نسبت به قارچ مذكور هيچ گونه اثري را از خود نشان نداده اند
تركيب ضدقارچ مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در غلظت 

.از رشد قارچ ها جلوگيري نموده استميلي گرم در ليتر  75/0
  

  )MFC(هاي اسفنجي فصل زمستان حداقل كشندگي قارچي عصاره :4جدول

  غلظت عصاره اسفنجي
)MFC (تعداد كلوني  

  تعداد كلوني قارچ

 Aspergillus fumigatus 0  3)ليتر ميليگرم بر ميلي( متانولي
 Candida albicans 0  5/1 )ليتر ميليگرم بر ميلي( متانولي
 Aspergillus fumigatus 0  75/0)ليتر ميليگرم بر ميلي(نياسين 
 Candida albicans 0  75/0 )ليتر ميليگرم بر ميلي(نياسين 
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برداشت مي شود؛ حداقل غلظت  4همان طور كه از جدول 
عصاره متانولي براي قارچ  ) MFC(كشندگي قارچي 

Aspergillus fumigatus  مي باشد، اما گرم در ليتر ميلي 3برابر
هاي دي اتيل اتري و آبي اثر قارچ كشي از خود نشان  عصاره
به عنوان شاهد مثبت در غلظت  نياسين مورد استفاده. اند نداده
 .كشي از خود نشان داده اند اثر قارچگرم در ليتر  ميلي 75/0

عصاره متانولي براي ) MFC(حداقل غلظت كشندگي قارچي 
مي گرم در ليتر  ميلي 5/1 برابر Candida albicansمخمر 

هاي دي اتيل اتري و آبي اثر قارچ كشي از خود  باشد، اما عصاره
نياسين مورد استفاده به عنوان شاهد مثبت در . ندنشان نداد
اثر قارچ كشي از خود نشان گرم در ليتر  ميلي 75/0غلظت 

  .ندداد
  

  حثب
 ها خواص ضد يكي از خواص بيولوژيك موجود در اسفنج

باشد، به همين منظور در اين تحقيق علمي اين اثر  قارچ مي
، متانولي و آبي هاي دي اتيل اتري بيولوژيك در رابطه با عصاره

در دو فصل زمستان و تابستان با  Ircina mutansاسفنج  
و  Aspergillus fumigates استفاده از روش براث روي قارچ 

نتايج آزمايش ها . انجام گرديد Candida albicans مخمر
 .Iنشان مي دهد كه عصاره متانولي استخراج شده از اسفنج 

mutans از لي گرم در ليتر مي 10 در فصل تابستان در غلظت
ميلي  20جلوگيري نموده و در غلظت  A. fumigatesرشد قارچ 

عصاره دي اتيل . سبب مرگ قارچ مذكور شده استگرم در ليتر 
در فصل تابستان در  I. mutansاتري استخراج شده از اسفنج 

 A. fumigatusاز رشد قارچ ميلي گرم در ليتر  20 غلظت 
ام از غلظت هاي مورد بررسي جلوگيري نموده اما در هيچ كد
عصاره متانولي استخراج شده از . سبب مرگ قارچ نشده است

ميلي گرم در ليتر  2 اسفنج مذكور در فصل زمستان در غلظت 
 3جلوگيري نموده و در غلظت  A. fumigatusاز رشد قارچ 

عصاره دي اتيل . سبب مرگ قارچ شده استميلي گرم در ليتر 
فصل زمستان در  درI. mutansاسفنج اتري استخراج شده از 

 A. fumigatusاز رشد قارچ ميلي گرم در ليتر  10 غلظت 
جلوگيري نموده اما در هيچ كدام از غلظت هاي مورد بررسي 

  . سبب مرگ قارچ نشده است
در آزمايشي كه با استفاده از عصاره هاي متانولي و كلروفنلي 

اي مالزي روي از سواحل صخره  .Haliclona sppاسفنج جنس 
انجام گرديد مشخص شد كه هيچ كدام از  A. fumigatusقارچ 

عصاره هاي مورد آزمايش از رشد قارچ جلوگيري نمي 
  ).Darah et al., 2011(نمايند

متانولي  -اثر ضدقارچ عصاره كلروفرم در يك تحقيق علمي
با استفاده از روش براث روي Dysidea herbacea اسفنج 

  وماگاتوس انجام گرديد مشخص كه در غلظتقارچ آسپرژيلوس ف
از رشد قارچ جلوگيري نموده و در غلظت گرم در ليتر كرومي 8/7
 گردد سبب مرگ قارچ مورد آزمايش مي گرمكرومي 62/15
)Sionov et al., 2005.(  

در بررسي اثر ضدقارچ عصاره هاي آبي و كلروفرمي اسفنج 
هند كه با استفاده از سواحل ماندابام .Callyspongia sppگونه 

با  Aspergillus nigerاز روش ديسك روي سويه قارچ 
انجام  در ليتر گرم ليمي 10و  در ليتر گرم ليمي 5 هاي  غلظت

ايش اثر هاي مورد آزم شد مشخص شد كه هيچ كدام از عصاره
 ,.Dhanalakshmi et al( نددد نشان نداضدقارچي از خو

2012.( 

جام شده نشان مي دهند همان طور كه بررسي هاي ان
بررسي خواص ضدقارچ عصاره هاي اسفنجي روي جنس 
آسپرژيلوس بسيار محدود مي باشد، بسياري از عصاره هاي 
اسفنجي از رشد اين قارچ جلوگيري نمي نمايند و اثر ضد قارچ 
از خود نشان نمي دهند و آزمايش هايي كه اثر ضدقارچ از خود 

موثر بوده اند اما عصاره  نشان مي دهند در غلظت هاي باال
در فصل زمستان در  I. mutansمتانولي استخراج شده از اسفنج 

جلوگيري نموده و در از رشد قارچ  در ليتر گرملي مي 2 غلظت 
سبب مرگ قارچ شده است، كه  در ليتر گرملي مي 3غلظت 

نشان مي دهد اين اسفنج داراي اثر ضدقارچ قوي است و مي 
نه اي مناسب براي ساير آزمايش هاي تكميلي تواند به عنوان نمو

  .معرفي گردد
اثر ضد قارچ عصاره هاي دي اتيل اتري، متانولي و آبي 

در دو فصل زمستان و تابستان با Ircina mutansاسفنج  
نيز انجام   andida albicans استفاده از روش براث روي مخمر

انولي نتايج آزمايش ها نشان مي دهد كه عصاره مت. گرديد
در فصل تابستان در غلظت I. mutansاستخراج شده از اسفنج 

جلوگيري  C. Albicansمخمراز رشد  در ليتر گرملي مي 1/0
سبب مرگ مخمر  در ليتر گرملي مي 5/0نموده و در غلظت 
عصاره دي اتيل اتري استخراج شده از اسفنج . مذكور شده است

I. mutans  گرم بر  ليمي   20در فصل تابستان در غلظت 
جلوگيري نموده اما در هيچ C. albicans رشد مخمرتر لي ميلي

. كدام از غلظت هاي مورد بررسي سبب مرگ مخمر نشده است
عصاره متانولي استخراج شده از اسفنج مذكور در فصل زمستان 

 .C از رشد مخمر در ليتر گرملي مي 75/0در غلظت 

albicans در ليتر گرملي مي 5/1جلوگيري نموده و در غلظت 
عصاره دي اتيل اتري استخراج شده . مرگ قارچ شده استسبب 

 گرملي مي 20در فصل زمستان در غلظت  I. mutansاز اسفنج 
جلوگيري نموده اما در هيچ كدام از از رشد مخمر در ليتر
  . هاي مورد بررسي سبب مرگ مخمر نشده است غلظت

هاي  در تحقيق ديگري كه در رابطه با خواص ضدقارچ عصاره
انولي و دي كلرومتاني اسفنج هاي سواحل موروكان خشك مت

 5واقع در اقيانوس اطلس با استفاده از روش ديسك با غلظت 
انجام گرديد؛ مشخص شد  C. albicans ميلي گرم روي مخمر

هاي اسفنج هاي  كه هيچ كدام از عصاره
Haploscleridaadocia ،Haplosclerida spp.4 ،
Haplosclerida spp.3 ،Axinella polypoides ،Ircinia 

oros ،Cliona celata ،Cinachyrella tarentine ،

Haplosclerida spp.9 ،Ircinia spinulosa ،Ircinia 
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dendroidesوHaliclona mediterranea  روي مخمر مورد
عصاره دي  .قارچ از خود نشان نداده است آزمايش اثر ضد

تا  Haliclona viscose و Cliona viridisكلرومتاني اسفنج 
هاي متانولي اسفنج  ميلي متر و عصاره10و  11فاصله 

Cinachyrella tarentine  ميلي متر از رشد  14تا فاصله
  ).Amraouia et al., 2010( دنمخمر مذكور جلوگيري نمود

در آزمايش انجام شده در رابطه با اثر ضدقارچ عصاره اتيل 
استاتي اسفنج هاي سواحل تونس با استفاده از روش ديسك كه 

هاي  انجام شد مشخص گرديد كه اسفنج 10mg/diskبا غلظت 
Spongia spp. ، I. spinosula ،

Hippospongiacommunis، Ircinia sarcotragus اثر
از خود نشان نمي دهند اما  C. albicans ضدقارچ روي مخمر

ميلي متر از رشد مخمر  9تا فاصله  Agelasoroidesعصاره اسفنجي
  ).Touati et al., 2007( مذكور جلوگيري نموده است

نتايج اثر ضدقارچي عصاره هاي متانولي و دي  مقايسه از
نياسين، به ويژه با داروي ضدقارچ   I. mutansاسفنجاتيل اتري 

عصاره دي اتيل اتري فصل زمستان و با توجه به اينكه عصاره در 
زيادي  ناخالصيهاي اين آزمايش مورد بررسي گرفته كه حاوي

 انجام و I. mutansمؤثره اسفنج  ماده تخليص ،با، است
 و ضدقارچ قابل قبول اثرات با تركيبي به بيشتر، تحقيقات
 .قارچي دست يافت عفونتهاي درمان براي كم جانبي عوارض

مطالعاتي كه تا كنون روي خواص ضدقارچ اسفنج ها انجام شده 
دهد تعداد اندكي از اسفنج ها اثر ضدقارچ از خود نشان  است نشان مي

اثر ضدقارچ و مخمر هاي انجام شده  دهند، بر اساس آزمايش مي
 10مشخص شد كه تنها گونه اسفنج  777ز هاي تهيه شده ا عصاره

هايي  اسفنجاين ميان در . دهند ها اثر ضد قارچ از خود نشان ميدرصد آن
كه داراي تعداد بيشتري باكتري هاي همزيست هستند اثر ضدقارچ 

  . (Amade et al., 1987) دهند تري از خود نشان مي ضعيف
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Abstract  

In this research for the first time tested antifungal activity of Ircinia mutans, collected from 

Kish Island in the Persian Gulf. The extracts were produced by Bligh & Dyer method, In vitro 

antifungal activity by Broth Dilution Methods against clinical pathogens; Candida albicans 

ATCC10231 and Aspergillus fumigatus PTCC5009. The results conducted that the aqueous 

extracts didn’t have any antifungal activities on pathogens, minimum inhibitor concentrations 

(MIC) of the diethyletter extract was found on C. albicans and Aspergillus fumigatu, but MFC 

was not found. The MFC of summer and winter metanol extracts were 20mg/ml and 3mg/ml 

on A. fumigatus and 0.5 mg/ml and 1.5 mg/ml on C. albicans. Therefore secondary 

metabolites solutions in metanol, polar components have antifungal activity and it can be used 

for supplementary experiments to isolate and identify the fungicide active ingredient. 
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