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اثر ضد باکتریایی عصاره دو گونه مرجان دریایی نرم  Madracis sp.و
 Palythoa tuberculosaاز سواحل چابهار
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نژاد5

افزایش مرگ و میر و هزینهی مراقبتهای بهداشتی دا برابر

چکیده
با توجه به افزایش مقاومت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکهاا ،نیاا باه ماواد جدیاد باا

عفونتهای باکتریایی شده است ( .)21عالوه بر این عدم

خواص ضد باکتریایی بیش ا بیش احساس میشود .ا جمله این مواد ،مای تاواب باه

توسعهی آنتیبیوتیکهای جدید ،داماب باکتریهای مقاوم اا

ترکیبات یست فعال با خواص ضد باکتریاایی استررا شاده ا موجاودات دایاایی ا
قبیل مرجابها اشااه کرد .این پژوهش بهمنظوا براسی اثر ضاد باکتریاایی عصاااههای

خصوصاً دا افرادی که نقص ایمنی دااند با مشکل اوبرو کرده

Palythoa

است .با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص محیط دایا،

 tuberculosaانجام گردید .بعد ا نمونهبرداای ،عصااههای هگزانای ،متاانولی و هیاداو

تقریباً هر یک ا ااگانیسمها ،مولکولهای ویژه با ساختاای

متااانولی ،هیااداو اتااانولی و هگزاناای دو مرجاااب دایاااییsp.

اتانولی ا

دو گوناه مرجااب  Madracis sp.و tuberculosa

 Madracisو

 Palythoaتهیاه شاد .ساس

میزاب فعالیت ضد باکتریایی عصاااههاا علیاه ساه ساویه بااکتری گارم منفای

Vibrio

منحصر به فرد تولید میکنند .این تنوع شیمیایی منجر به ایجاد

 Proteus vulgaris ،choleraeو  ،Escherchia coliهمچنین دو سویه باکتری گرم مثبات

تنوع یستی منحصربهفردی دا موجودات میشود .لذا تنوع

Staphylococcus aureusو  Listeria monocytogenesبه اوش انتشاا دیسک مواد آ ماوب

یستی باال دا محیطهای آبی نسبت به محیطهای خشکی،

قراا گرفت و نتایج بهدستآمده با آنتیبیوتیاک اایترومایساین مقایساه شادند .تجزیاه
وتحلیل نتایج با استفاده ا آنالیز واایان

یکطرفه دا نرمافازاا  SPSSصاوات گرفات.

عصااههای متانولی و هیداو اتانولی مرجاب sp.

 Madracisبه ترتیب با قطر هالهی عادم

اشد  12/94±0/9و 16/58±0/53بیشترین تأثیر اا بر باکتری  E.coliداشاتند .دا کلیاهی
عصااههای تهیهشده ا مرجاب  Palythoa tuberculosaآنتیبیوتیک استاندااد اثار معنااداا
بیشتری دا برابر باکتریها داشت .نتاایج ایان مطالعاه نشااب داد کاه عصاااهی مرجااب
 Madracis sp.دااای خواص ضد میکروبی باالیی است.

واژگان کلیدی :مرجاب دایایی  ،عصااه  ،ضد میکروبی
تاایخ دایافت 1396/2/31 :تاایخ پذیرش1396/5/10 :

مقدمه
دا ساالهاای اخیر به علت نگرانی او افزوب جهانی
پیراماوب افازایاش هشاداادهنادهی میزاب عفونتها توسط

مینه مناسبی برای تولید مواد یست فعال و دانتیجه توسعهی
دااوهای یستی اا فراهم میکند ( .)26اقیانوسها بهعنواب یک
منبع بالقوه برای استررا دااو دا نظر گرفته میشوند به همین
علت دا پنج دهه اخیر محصوالت طبیعی موجود دا دایا توجه
یستشناساب و شیمیداناب اا به خود جلب کرده است ( 13و
 .)3نیا های او به اشد برای کشف دااوهایی که قادا به
کنترل بیماایهای جدید و مباا ه با گونههای بسیاا مقاوم
میکروااگانیسمها باشند منجر به افزایش تحقیقات پیراموب
محصوالت یست فعال ا منابع دایایی شده است ( .)9بیش ا
 5000ترکیب جدید ا آبهای کمعمق و عمیق دایاها جداشده

میکروااگانیسمهایی که دا برابر آنتیبیوتیکها مقاوم هستند،

است .ترکیبات شیمیایی مانند آلکالوئیدها ،فنلها ،استروئیدها،

تحقیق دا مواد ترکیبات طبیعی که فعالیت ضد میکروبی دااند
ا اهمیت یادی برخواداا بوده است .مصرف طوالنی مدت

ترپنوئیدها جز متابولیتهای ثانویه محسوب میشوند که ا نظر
سمشناسی ،دااوسا ی و یستمحیطی دااای اهمیت هستند

آنتیبیوتیکها و مقاومت باکتریها دا برابر این ترکیبات ،باعاث

( 27و  .)10مطالعاات اخیار بار اوی تارکیبات یست فعال

* -1دانشیاا فرآوای محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دایایی ،دانشگاه دایانوادی و علوم دایایی چابهاا ،چابهاا،
ایراب ()taherienator@gmail.com
 -2دانشجوی دکت ری عمل آوای محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دایایی ،دانشگاه دایانوادی و علوم دایایی
چابهاا ،چابهاا ،ایراب.
 -3کااشناسی اا شد فرآوای محصوالت شیالتی ،دانشکده علوم دایایی ،دانشگاه دایانوادی و علوم دایایی چابهاا،
چابهاا ،ایراب.
 -4دانشجوی کاا شناسی ااشد فرآوای محصوالت شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاوا ی و منابع
طبیعی ساای.
 -5د انشجوی پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهراب ،آیراب
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جداشده ا موجودات دایایی نشاب داده است که آبها فعالیت

تحقیق دیگر ا مراط موجود دا سطح مرجاب جهت براسی

ضد میکروبی ،ضد سرطانی ،ضد قااچی ،ضدالتهابی و دیگر

فعالیت آنتیبیوتیکی دا برابر چند سویه باکتری بیماای ا

فعالیتهای دااویی دااند ( 27و  .)4 ،24بیمهرگاب دایایی

ا جمله پاتوژب دخیل دا بیماای آبله استفاده شد .طبق این

بهعنواب تولیدکنندگاب محصوالت یست فعال دایایی مطرح

مطالعه مراط مرجاب نقش مهمی دا کنترل جوامع میکروبی آب

میباشند ( .)31اسفنجها به مدت طوالنی بهعنواب جالبترین

دااد و فعالیت ضد باکتریایی برای مراط مرجاب شرح داده شد.

بیمهرگاب دایایی برای کشف دااوهای جدید به اسمیت

مرجاب با آسیب به دیوااه سلولی باکتری باعث مهاا باکتری و

شناختهشدهاند ،بعدا آب ،پتانسیل باالی بیوتکنولوژی مربوط به

دانهایت فعالیت ضد باکتریایی ا خود نشاب میدهد (.)22

گروه دیگر ا بیمهرگاب دایایی مانند مرجابها و شقایقها است

استافیلوکوکوس اوائوس( )Staphylococcus aureusمهم ترین

که به علت توانایی باالی آبها برای تولید سموم قداتمند و

نوع شناخته شده جن

بیماای ای جلدی استافیلوکوکوس

ترکیبات یستفعال توجه محققاب اا به خود جلب کردهاند

است و بیش ا  %90سوشهای گونه اوائوس نسبت به پنی

( .)29دا دهه گذشته بیش ا  3000ترکیب یست فعال ا

سیلین  Gمقاوم گزااش شدهاند .باسیلهای گرم منفی شامل

مرجابها استررا شده است .مرجابهای نرم حاوی انواع غنی

جن های فراوانی است که ا

ا متابولیتهای ثانویه دایایی هستند و بهعنواب یک گروه بسیاا

کلی( )Escherchia coliدا داخل و خاا

متنوع موجودات دایایی دا نظر گرفته میشوند .ترکیبات

ایجاد بیماای میکند .ویبریو کلرا( )Vibrio choleraعامل

یست فعال بیولوژیکی مرجابها نشاب میدهد که این دسته ا

آب جمله اشریشیا
دستگاه گوااش

بیماای وبا است ( .)25باکتری پروتئوس ولگاای (

Proteus

موجودات نهتنها ا نظر بومشناسی دااای اهمیت هستند بلکه

 )vulgarisعامل بیماایهای مرتلف دا انساب بوده و بیش ا

فعالیتهای مرتلف بیولوژیکی مانند ضد توموای ،ضد

 70%عفونتهای مجاای ادااای و بسیاای ا عفونتهای

باکتریایی ،ضدویروسی و ضد قااچی هم دااند ( .)7دا مطالعه

اودهای اا به خود اختصاص داده اند ( .)19باکتری لیستریا

ای تأثیر عصااهی  5گونه مرجاب نرم ا سواحل دایای سرخ دا

مونوسیتوژب( )Listeria monocytogenesیک پاتوژب گرم مثبت

عربستاب بر اوی باکتریهای طبیعی دایایی و بالینی براسی شد.

و مقاوم غذا اد است که میتواند باعث بیماای های خطرناکی

نتایج مطالعه نشاب داد که همهی این عصااهها فعالیت ضد

نظیر لیستریو یز ،مننژیت ،سستی سمی و عفونتهای احمی دا

باکتریایی خوبی دا برابر باکتریهای دایایی جداشده ا آب
دایا اا داشتند و دا میاب مرجابهای نرم دو گونه

ناب بااداا گردد (.)28

Sarcophyton

با توجه به مطالعات صوات گرفته تاکنوب مطالعهای دا مینه

 sp.و  Polydactyla sinulariaباالترین فعالیت مهاای اا علیه

براسی خواص ضد باکتریایی دو گونه مرجاب  Madracis sp.و

باکتریها با حداقل غلظت با دااندگی  µ 50-30g/mlداشتند

 Palythoa tuberculosaصوات نگرفته است به همین علت دا

( .)1دا مطالعهای دیگر  15ترکیب بهوسیلهی  GC-Massا

این مطالعه خواص ضد باکتریایی دو گونه مرجاب

عصااهی مرجاب سیاه شناسایی شد که شامل ترکیبات الکاب

 sp.و  Palythoa tuberculosaعلیه سه سویه باکتری گرم منفی

استر ،ترپن ،استر ،اسیدهای چرب ،ترکیبات فنولی و آاوماتیک

 Proteus vulgaris ،Vibrio choleraeو ،Escherchia coli

میباشد .دا این مطالعه نشاب داده شد که شماای ا اسیدهای

همچنین دو سویه باکتری گرم مثبت

چرب آ اد بهتر ا استرها دا برابر باکتریهای گرم مثبت فعالیت

aureusو  Listeria monocytogenesمواد آ موب قراا گرفت.

ضد میکروبی دااند و ترکیبات هیداوفوبیک مانند توجوپسن
بهعنواب ترکیبات ضد میکروبی معرفی شدند ( .)2دا یک
2524

مواد و روش کار

Madracis

Staphylococcus

اثر ضد باكتریایی عصاره دوگونه مرجان دریایی نرم  Madracis sp.و  Palythoa tuberculosaاز سواحل چابهار

دو گونااه مرجاااب  Madracis sp.و  Palythoa tuberculosaا
مناطق بین جازا و مادی سااحل تای

آ موب انتشاا دیسک :با استفاده ا پان

اساتریل دیساکهای

دا چابهااا جماعآوای

بالنک با فاصلهی مناسب بر سطح محیط کشت حاوی باکتری

گردید .نمونهها بعاد ا شستشاو باا آب مقطار ،باه مادت 24

قراا داده شد و با کمی فشاا بر اوی محیط کشت ثابات شاد.

ساعت دا دمای  30داجهی سانتیگاراد دا آوب قاراا داده تاا

مقداا  9میکرولیتر ا عصااهی مرجاب با اساتفاده ا سامسلر باه

کامالً خشک شوند ،سس

آسیاب و پودا شدند.

دیسکهای بالنک اضافه شد و همچناین بارای براسای عادم

آمادهسااا ی عصااااه 10:میلیلیتاار هگاازاب و متااانول بااهطوا

تأثیر ضد میکروبی حاللها بهعنواب کنترل منفی و برای کنتارل

جداگانه به  4گرم مرجاب پودا شده اضافه شد .همچنین بارای

مثبت ا آنتیبیوتیک استاندااد اایترومایساین اساتفاده گردیاد.

تهیه عصااه هیداو اتانولی  20گرم نمونه مرجاب پودا شده باه

دیسکهای بااگذاای شده بر سطح محیط کشت باه صاوات

 50میلیلیتر اتانول ا آب ( )1:1اضافه شد .محلولها باه مادت

وااونه به مدت  30دقیقه دا دمای اتاق نگهداای شدند .بعد ا

 24ساعت دا یک محیط کامالً تاایک قراا گرفتناد و بعادا آب

این مرحله پتری دیشها به انکوباتوا باا دماای  37داجاهی

اوی دستگاه شیکر باه مادت یاک سااعت باهخوبی مرلاوط

قطار

سانتیگراد به مادت  24سااعت منتقال شادند .ساس

وانیاه باهدقت

شدند .تمامی نمونهها با استفاده ا لولههای اساتریل باه مادت

هالهی عدم اشد اطراف دیساک باا کاولی

 15دقیقااه بااا دوا  1500 rpmسااانتریفوژ شاادند .مااایع اویاای

اندا هگیری شد .قابلذکر است تمام آ مایشها با  3باا تکراا

بهدستآمده جدا شد و توسط فیلتار میکروبای  0/22میکاروب

انجام گرفت (.)6

فیلتر و دا فریزا  -20داجه سانتیگراد نگهداای شدند.
کشاات باااکتری :میکروااگانیساامهای موادبراساای دا ایاان

نتایج

پژوهش شامل دو سویه باکتری گرم منفای Proteus vulgaris

دا جدول  1اثر عصااههای هگزانی ،متاانولی و هیاداو اتاانولی

( )PTCC:1182و  ،)PTCC:1554( Escherichia coliدو

مرجاب  Palythoa tuberculosaبر باکتریهای بیماای ا مشاهده

ساااویه بااااکتری گااارم مثبااات Staphylococcus aureus

میشود .عصااهی هگزانی اوی باکتری  V. choleraهیچ تأثیری

( )PTCC:1431و )PTCC:1163( Listeria monocytogenes

نداشته است و کمترین تأثیر ایان عصاااه اوی بااکتری E. coli

ا سااا ماب پژوهشهااای علماای و صاانعتی ایااراب خریااداای

دیده شد .بیشترین اثار عصاااهی هگزانای ایان مرجااب بار

گردید .همچنین باکتری گارم منفای  Vibrio choleraوحشای

 vulgarisبا قطار هالاهی عادم اشاد  13/0±31/72 aدیدهشاده

P.

خالصشده ا بیمااستاب امام علی چابهاا نیز مواد آ موب قاراا

است .کمترین و بیشترین اثار عصاااهی متاانولی باه ترتیاب بار

گرفت .مقداای باکتری ا ذخیره باکتری به محیط کشت ماولر

باکتریهای  L. monocytogenesو  E. coliمشاهده شادهاسات.

هینتوب براث (خریداای شده ا شرکت  Merckآلماب) اضاافه

عصااهی هیداو اتانولی کمترین اثر اا بار بااکتری V. choleraو

شد ،بعد ا اشد باکتری دا محیط کشت با استاندااد نیم ماک

 ،E. coliبیشترین تأثیر اا بر باکتری  S. aureusداشت ،همچناین

فاالند مطابقت داده شد .بعد ا فرو بردب سوآپ پنباه اساتریل

تاااثیری باار باااکتری  P. vulgarisنداشاات .دا تمااامی مااوااد

دا سوسسانسیوب میکروبی نیم مک فاالند دا تمام ساطح پتاری

اسااتاندااد اایترومایسااین اثاار معناایداا بیشااتری نساابت بااه

دیش حاوی محیط کشت مولر هینتوب آگاا (خریداای شده ا

عصااههای هگزانی ،متانولی و هیداو اتانولی داشت (.)p>0/05

شاارکت  Merckآلماااب) بااهصااوات چمناای دا سااه اویااهی
مرتلف کشت داده شد.
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جدول  -1مقایسهی قطر هالهی عدم اشد ( )mmعصااهی هگزانی ،متانولی و هیداو اتانولی مرجاب  Palythoa tuberculosaبر باکتریهای مواد مطالعه
دا مقایسه با اایترومایسین
باکتری

عصااهی هگزانی
b

V. cholera
b

L. monocytogenes
S. aureus

6

عصااهی متانولی

عصااهی هیداو اتانولی

اایترومایسین

13/0±08/39

8/0±9/63

19/4±4/24

b

9/0±4/ 74

b

8/0±2/16

b
b

a

10/0±98/95

a

18/3±33

10/0±51/33 b

8/0±64/58 b

12/0±83/ 88 b

16/3±18/57 a

b

13/0±74/27

8/0±9/56

a

20/2±81/31

b

10/0±51/83

a

16/1±04/15

E. coli

b

6/0±85 /39

P. vulgaris

a

13/0±31/72

b

b

6

حروف غیر هم نام دا هر ادیف نشابدهندهی اختالف معنیداا میباشد .معنیداای دا سطح احتمال  95%براسیشده است.

دا جدول  ،2اثر عصااههای هگزانی ،متاانولی و هیاداو اتاانولی

و L. monocytogenesمطلوب باوده اسات .همچناین عصاااهی

مرجاب  Madracis sp.بر باکتریهای بیماای ا آواده شده است.

هیداو اتانولی مرجاب  Madracis sp.دا مهاا اشاد باکتریهاای

عصااهی هگزانی بیشترین تأثیر اا بار باکتریهاای  S. aureusو

مواد مطالعه باه غیار ا  L. Monocytogenesعملکارد مطلاوبی

 L. monocytogenesبااه ترتیااب بااا قطاار هالااهی عاادم اشااد

داشت و بیشترین میزاب مهاا اشد این عصااه مربوط به بااکتری

 11/0±53/35و  10/55±0/63میلیمتر داشته است.اثر عصاااهی

 E. coliبا قطر هالهی عدم اشد  16/58±0/53میلیمتر است.

متانولی دا مهاا اشد باکتریهای بیماای ا به غیار ا

S. aureus

جدول  -2مقایسهی قطر هالهی عدم اشد ( )mmعصااهی هگزانی ،متانولی و هیداو اتانولی مرجاب  Madracis sp.بر باکتریهای مواد مطالعه دا مقایسه
با اایترومایسین
باکتری

عصااهی هگزانی

عصااهی متانولی

عصااهی هیداو اتانولی

اایترومایسین

V. cholera

9/0±77/53 b

13/0±14/37 b

10/0±44/48 b

19/4±4/24a

L. monocytogenes

10/0±55/63 b

8/0±62/07 b

9/0±7/74 b

±33/18 3 a

S. aureus

11/0±53/35 b

8/0±47/67 b

12/1±45/34 b

16/3±18/57a

E. coli

7/0±02/57 b

14/0±94/9 b

16/0±58/53 b

20/2±81/31a

P. vulgaris

6/0±06/09 b

11/0±5/7 b

12/0±88/81 b

16/1±04/15 a

حروف غیر هم نام دا هر ادیف نشابدهندهی اختالف معنیداا میباشد .معنیداای دا سطح احتمال  %95براسیشده است.

این مطالعه بهطواکلی عملکرد عصااههایی کاه باا حاالل قطبای

بحث
بیماایهای عفاونی مشاکل جادی بهداشات عماومی و علات

تهیهشده بودند بهتر بوده است اما دا سه مطالعاه دیگار فعالیات

عمدهی مرگومیر دا سراسر جهاب است ( .)30ا طارف دیگار

باالتر مربوط به عصااهی غیر قطبی مشتق شده ا مرجابها باوده

دایای عماب با ذخایر بیولوژیک فعال میتواند مینهسا سااخت
آنتیبیوتیک باشد .دا مطالعهی حاضر اثار عصاااههای هگزانای،
متانولی و هیاداو اتاانولی مرجااب  Madracis sp.و

Palythoa

 tuberculosaا سواحل جزا و مادی چابهااا براسای شاد .دا
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است که این امر میتواند مرباوط باه نحاوهی عصاااه گیاری و
تفاوت دا ترکیبات موجود دا گونههای مرتلاف مرجااب باشاد
( 23و  .)8 ،14سطح مرجابها توسط میکروبها و دیگر عوامل
بیماای ا پوشیده شده است .دا مطالعاه ای بارای آ ماایش ایان

اثر ضد باكتریایی عصاره دوگونه مرجان دریایی نرم  Madracis sp.و  Palythoa tuberculosaاز سواحل چابهار

فرضیه که مرجاابهاا دااای فعالیات ضاد باکتریاایی مایباشاند

دا ایان مطالعاه بیشاترین فعالیات ضاد باکتریاایی بار اوی

عصااه هگزانی ،متاانولی و هیاداواتانولی ا  8ناوع مرجااب دا

 aureusمربوط به عصااه هیداو اتانولی میباشد .دا ساال 2014

برابر  5گونه باکتری اا براسی نمودند .نتایج مرباوط باه فعالیات

براساای فعالیاات عصااااهی سااه گونااه ا مرجابهااای ساارت

ضد باکتری مرجاب بسته به گونه بااکتری موادبراسای متفااوت

جمعآوایشده ا سواحل خلیجفااس انجام شد .عمال عصاااه

بوده اسات .باهطواکلی حساسایت بااکتری دایاایی نسابت باه

گیری با اتیل استات ،متانول و آب -متانول انجاام شاد .دا ایان

باکتری غیر دایایی کمتر بوده است (.)15

مطالعه کلیهی عصااهها فعالیت معنااداای دا مهااا  S. aureusا

دا مطتالعه ای مطالعه ،اسان

S.

مرجاب نرم Sinularia sp.توساط

خود نشاب دادند که البته بیشترین فعالیات مرباوط باه عصاااهی

دستگاه سوکسله استررا و توساط  GC-Massماواد تجزیاه و

متانولی  Porites compressaبا هالهی عدم اشد  22میلیمتار دا

تحلیل قارااداده شاد .تارپن و دیتارپن باهعنواب اجازای اصالی

برابر  S. aureusبوده است ( .)18دا ساال  2013خاواص ضاد

معرفی شدند Sinularia sp .باه دلیال دااا باودب

باکتریایی عصااهی متانولی  24گونه ا مرجابهای سرت و نارم

طیااف گسااتردهای ا متابولیااتهااای ثانویااه ا جملااه تاارپنهااا،

دا برابر دو گونه باکتری گرم مثبت و چهاا گوناه بااکتری گارم

دیترپنها ،استروئیدها و ترکیبات پلایآماین موادتوجاه ویاژهای

منفی دا ژاپن انجام شد 24 .گونه مرجاب فعالیت ضاد میکروبای

قااراا گرفاات .ایاان متابولیاات دااای طیااف وساایعی ا فعالیاات

مطلوبی دا برابر  S. aureusا خود نشاب دادند (.)5

بیولوژیکی مانند خواص ضاد میکروبای ،ضادالتهاب و فعالیات

طبق نتایج بهدستآمده بیشترین تأثیر بار اوی باکتریهاای گارم

سیتوتوکسیک میباشند ( .)17همچناین دا مطالعاهای دیگار باه

مثبت مربوط به عصااههای هگزانی و بر اوی باکتریهاای گارم

خواص ضد میکروبی ترکیبات دی ترپنوئیدی اشااه شده اسات

منفاای مربااوط بااه عصااااههای متااانولی اساات .دا سااال 2012

( .)16دا مطالعهای ثابتشده است که استاف اوائوس و اساتاف

عصااهی اتیل استات ،متانول و هگزانی  5گوناه مرجااب نارم دا

به اسید چرب حساس هستند و بدلیل غشای خااجی

شااد .عصااااهی مرجاااب ناارم Sinularia sp.

ترکیب اسان

اپیدامی

ایساالند اسااتررا

که دااای نجیرهی پلی ساکاایدی آبدوست میباشاد ،فعالیات

بیشااترین فعالیاات با دااناادگی ماارثر اا دا مقایسااه بااا سااایر

ضد باکتریایی ضعیفی دا برابار باکتریهاای گارم منفای دااناد.

مرجابهای نرم دا برابار هماهی باکتریهاا داشات و عصاااهی

تعدادی ا اسیدهای چرب آ اد دااای فعالیات ضاد بااکتری دا

مرجاااب  Sarcophyton sp.پااایینترین فعالیاات اا دا براباار

برابر باکتریهای گرم مثبت میباشند .حضوا گروه هیداوکسایل

باکتریهااا داشاات و فقااط توانساات  E. coliاا متوقااف سااا د.

دا ترکیبات شیمیایی ،بهویژه ترکیباات فناولی مانناد توجوپسان

عصاااهی متاانولی کلیااهی مرجابهاای مااواد مطالعاه باااالترین

میتواند غشای باکتری اا برای نفوذ آنتیبیوتیاک بیثباات کناد.

فعالیت ضد میکروبای اا باا حاداکثر فعالیات دا برابار بااکتری

همچنین فعالیت ضد میکروبی و دامانی اساید اولئیاک دا برابار

 Vibrio harveyiداشتند .نتایج حاصل ا این مطالعه نشاب داد که

استاف اوائوس مقاوم به متای سایلین ثابتشاده اسات.برخی ا

عصااهی متانولی ا مرجااب نارم  Sinularia sp.منبعای غنای ا

ترکیبات مانند پالمتیک اسید نیز با داصد کم دااای فعالیت ضاد

ترکیبات ضد میکروبی با پتانسایل بااال میباشاد ( .)26دا ساال

میکروبی قابلتوجهی هستند( .)11دا یک مطالعاه دایافتناد کاه

 2013خااواص ضااد باکتریااایی عصااااهی اتااانولی  8گونااه ا

موکوس مرجابها نیز خواص ضد باکتریایی دااد(.)20دا مطالعه

مرجابهای دایاایی براسای شاد .ایان عصاااهها فعالیات ضاد

ای نشاااب داده شااد کااه عصااااهی مرجابهااای ناارم خااواص

میکروبی متغیر اما معناداای اا دا برابر باکتریهای گرم مثبات و

ضدباکتریایی بهتری دا مقایسه با مرجاب سرت دااد(.)13

گارم منفای داشاتند .عصاااهی مرجابهاای

Pseudoplexaura
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 باااالترین فعالیااتPseudopterogorgia acerosa وporosa
مهاای اا دا برابر همهی ساویههای بااکتری داشاتند و کمتارین
Eunicea laciniata فعالیاات مهاااا اشااد دا عصااااهی مرجاااب

 بهطواکلی عصااهی مرجابهای نرم بهترین تاأثیر اا.مشاهده شد
دا برابر باکتریهای گرم مثبت دا مقایساه باا باکتریهاای گارم
 دا مطالعهی حاضر نیز فعالیت ضد میکروبای.)12( منفی داشتند
 وMadracis sp. باااالی عصااااهی متااانولی مرجااابهااای ن ارم
E. coli  دا برابر باکتریهاا بهخصاوصPalythoa tuberculosa

 دا برابار ایانMadracis sp و عصاااه هیاداو اتاانولی مرجااب
 با توجه به اینکه حالل های متاانولی.باکتری بسیاا مشهود است
هیداواتانولی خاصیت قطبی بسیاا بیشاتری نسابت باه

و سس

هگزاب دااند شاید بتواب گفات ترکیباات اساترراجی ا مرجااب
های نرم دا این دو حالل با ساختاا قطبی بوده اند کاه خاواص
 اثباات ایان فرضایه.ضد باکتریایی بیشتری ا خود نشاب داده اند
مسااتلزم مطالعااات شناسااایی ترکیبااات مااوثره دا عصااااه هااای
 عصااااهی مرجابهااای.متااانولی و هیااداواتانولی ماای باشااد
 اثاار ضااد باکتریاااییMadracis sp.  وPalythoa tuberculosa
 لااذا ضااروای اساات.مطلااوبی دا مهاااا اشااد باکتریهااا دااد
مطالعاااات تکمیلااای بااارای بهرهبااارداای پایاااداا و توساااعه
.یستفناوای دااویی ا ذخایر دایای عماب انجام شود

تشکر و سپاسگزاری
این تحقیق دا قالب پروژههای دانشجویی دانشاگاه انجاام شاده
است لذا نویسندگاب این مقاله ا حمایت دانشاگاه دایاانوادی و
.علوم دایایی چابهاا تشکر و قدادانی میکنند
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