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 اتری و متانولی شقایق موکتی اتیل های دی بررسی اثر مهارکنندگی عصاره

(Sarcophyton spp.) دریایی و ستاره (Pentaceraster spp.) های  بر باکتری

 (Bacillus subtilis) و باسیلوس سوبتیلیس (Escherichia coli) اشرشیاکلی
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 چکیده
محصوالت طبیعی  سایرشیمیایی آنها در -ز ترکیبات طبیعی زیست فعال است که خصوصیات ساختاریمحیط زیست دریایی، منبع بسیاری ا

اتری و  اتیل های دی شوند. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه خواص آنتی بیوتیکی عصاره نمی مشاهدهزی  گیاهان و جانوران خشکی
جام شد. برای این تحقیق، ستارة دریایی و شقایق موکتی از منطقه جزیره الرک متانولی استخراج شده از ستارة دریایی و شقایق موکتی ان

های  اتر و متانول انجام گردید. بررسی خواص آنتی بیوتیکی عصاره اتیل های دی گیری با استفاده از حالل جمع آوری شدند و سپس عصاره
( ابتدا با استفاده از روش انتشار Bacillus subtilisس سوبتیلیس )( و باسیلوEscherichia coliهای اشرشیاکلی ) دست آمده بر باکتری به

( و حداقل غلظت MICای به منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ) در آگار جهت تعیین قطر هالة عدم رشد و سپس رقت لوله
از شقایق موکتی هیچ اثر  یاتری استخراجِ اتیل ( صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، عصارة دیMBCکشندگی باکتریایی )

 40از ستاره دریایی در غلظت  یهای مورد آزمایش نداشت. در حالیکه عصارة دی اتیل اتری استخراج مهارکنندگی و کشندگی بر باکتری
mg/ml تأثیری های مورد نظر  بر باکتری اشرشیاکلی اثر مهارکنندگی رشد را نشان داد، اما قدرت کشندگی نداشت. این عصاره در غلظت

بر باکتری   30mg/mlاز ستاره دریایی در غلظت ی بر مهار رشد و کشندگی باکتری باسیلوس سوبتیلیس نداشتند. عصاره متانولی استخراج
اثر کشندگی نشان داد ولی هیچ یک از غلظت های مورد آزمایش   50mg/mlباسیلوس سوبتیلیس اثر مهارکنندگی رشد و در غلظت 

برای باکتری اشرشیاکلی   40mg/mlاز شقایق موکتی در غلظت  یرشیاکلی نداشتند. همچنین عصارة متانولی استخراجتأثیری بر باکتری اش
های مورد آزمایش تأثیری بر باکتری باسیلوس  اما اثر کشندگی نشان نداد. در حالیکه هیچیک از غلظت ،اثر مهارکنندگی رشد داشت

له عدم رشد برای عصارة متانولی ستاره دریایی بر باکتری باسیلوس سوبتیلیس با قطر هالة عدم سوبتیلیس نداشتند. همچنین بیشترین قطر ها
از ستارة دریایی دارای اثر مهارکنندگی  ینتایج تحقیق حاضر نشان داد که عصارة متانولی استخراج متر ثبت گردید.  میلی 1/12±8/0رشد 

از شقایق موکتی دارای قدرت مهار  یعصاره متانولی استخراج در حالیکهوبتیلیس بود. رشد بیشتر و نیز اثر کشندگی بر باکتری  باسیلوس س
عصاره متانولی ستاره دریایی در مهار رشد باکتری باسیلوس سوبتیلیس و عصاره متانولی  ،نتیجهدر کنندگی رشد بر باکتری اشرشیاکلی بود. 

 شقایق موکتی در مهار رشد باکتری اشریشیاکلی مؤثر بودند. 

 ندگی، ستاره دریایی، شقایق موکتیقطر هالة عدم رشد، حداقل غلظت کشندگی، حداقل غلظت مهار کن کلیدی: واژگان
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 مقدمه
درصد سطح کرة زمین را  70ها بیش از   دریاها و اقیانوس

درصد موجودات  80بیش از  سویی،دهند و از  تشکیل می
 ،بنابراین .دارندجود های آبی و زنده فقط در اکوسیستم

ترین منبع حیات در کرة  ها بزرگترین و متنوع  اقیانوس
(. Villasin & Pomory, 2000آیند ) زمین بشمار می

ها به عنوان مبدأ و خاستگاه زیستی بیشتر  اقیانوس
های جانوری، منبع و سرچشمه ترکیبات طبیعی  شاخه

ته هستند که این ترکیبات در موجودات مختلف تجمع یاف
است. ترکیبات طبیعی موجود در جانداران دریایی را 

توان به عنوان یک منبع غنی از ترکیباتی با کاربرد   می
های دارویی،  غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی، رنگدانه

 & Nazemiپزشکی و غیره استفاده نمود )

Pishevarzad, 2011; Hafezie, 2018).  مطالعة
های طبیعی دریایی  وردههای فارماکولوژیک فرآ ویژگی

 Bellموجب کشف مواد زیست فعال طبیعی شده است )

., 2010et alDevi Smith, 2004;  &).  محیط زیست
اقیانوسی و دریایی، منبع بسیاری از ترکیبات طبیعی 

شیمیایی آنها  -زیست فعال است که خصوصیات ساختاری
زی  محصوالت طبیعی گیاهان و جانوران خشکی سایردر 
شوند. به دلیل تنوع زیستی، دریا بهترین نمی هدهمشا

مکان برای آغاز ساخت یک داروخانه طبیعی است 
(Nabipoor, 2008). 

ای از جانوران اّبزی هستند که شامل بیش  تنان شاخه کیسه
های آبی )آب شیرین  گونه بوده و در اکوسیستم 10000از 

دریایی و های  کنند. آنها عمدتاً گونه و دریایی( زیست می
درصد آنها متعلق به رده گلسانان  68آب شور هستند و 

 سایر(. برخالف Banister & Campbell, 1985است )
های کیسه تنان، رده گلسانان در مرحله رشد، حالت  گونه

ست که آنها در معرض امدوز ندارند و این بدان معن
جریانات دریایی هستند و نیاز به محافظت از خود در برابر 

های میکروبی یا  امل زیستی و محیطی از جمله حملهعو
(.  Crowther, 2011., 2010; et alDeviقارچی دارند )

های دریایی   دهد که ستاره بسیاری از مطالعات نشان می
های دارویی و بیولوژیک مفیدی هستند و   دارای ویژگی

های ستاره دریایی خشک   های وسیع گونه  استفاده از طیف

وان طب سنتی برای درمان بیماری آسم، شده به عن
شود   های قلبی از آن استفاده می  برونشیت، دیابت و بیماری

(Alves & Rosa, 2007; Alves & Alves, 2011). 
های دریایی ترکیبات فعال بیولوژیک پروتئینی و   شقایق

های مولکولی   پپتیدی بسیاری از جمله توکسین پلی
های پروتئیناز و   مهارکننده )سیتولیسین(، فسفولیپازها،

(. Ros et al., 2013کنند ) ها تولید می  نوروتوکسین
صورت طبیعی در مقابل  های دریایی به  همچنین شقایق

عوامل باکتریایی و انگلی به صورت فاگوسیتوز عمل 
های فاگوسیت کننده در   رسد سلول  بنظر می .نمایند  می

یده مهاجرت د طبیعت به سمت مناطق آلوده و آسیب
گیرد   نمایند و عمل مبارزة میکروبی صورت می  می

(., 2010et alDevi Snow, 2005;  &Franklin   .) 
طبیعی دریایی استخراج فعال  ترکیب زیست 7000امروزه 

درصد از  35ها،  درصد آنها از جلبک 25شده است که 
 سایردرصد از  24درصد از سالنترها و  18اسفنج ها، 

، نرمتنان، 1داران بی مهرگان دریایی مانند غالفهای  شاخه
 ,.Carter et alبدست آمده است ) 2خارتنان و بریوزئوها

(. فرآیند استخراج ترکیبات دارویی از موجودات 2000
درصد در حال رشد و  10زیستی دریایی، با نرخ ساالنه 

روند کشف  .(Nabipoor et al., 2010باشد ) افزایش می
های زیستی، بر بررسی  ز گونهداروهای جدید ا

های دریایی جهت شناسایی ترکیبات پیچیده و  اکوسیستم
های دریایی منبع بزرگی  شیمیایی تأکید دارد. اکوسیستم

ها از جمله سرطان،  برای درمان بسیاری از بیماری
های التهابی، آرتریت، ماالریا و انواع زیادی از   بیماری
قارچی بوده است  های ویرورسی، باکتری و  بیماری

(Rocha et al,. 2011 امروزه بخش اعظمی از .)
ها( هنوز  موجودات دریایی )بخصوص میکروارگانیسم

ناشناخته باقی مانده که بتدریج در حال شناسایی هستند 
(Qaralleh et al., 2010).  حتی در مورد موجودات زندة

شناخته شده نیز اطالعات کافی و مفید جهت بهره برداری 
است و این در حالی است که هزاران  ز آنها بدست نیامدها

ترکیب شیمیایی خاص تنها از تعداد کمی از این موجودات 
                                                           
1
 Tunicates 

2
 Bryozoa 
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های زمانی   هایی که طی دوره  بدست آمده است. بررسی
های خارتنان و نرمتنان بنتوزی صورت   گونه برمختلف 

از  یالعاده ترکیبات استخراج  بیانگر تأثیر فوق ،گرفته است
باشد  میهای گرم مثبت و منفی  باکتری براین موجودات 

(Nabipoor, 2008). این مطالعه  بنابراین، هدف از انجام
بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره های استخراج شده از 

و ستارة دریایی  .Sarcophyton sppشقایق موکتی 
Pentaceraster spp.  بدست آمده از سواحل خلیج

تریایی اشرشیاکلی و باسیلوس فارس بر دو سویه باک
سوبتیلیس با استفاده از دو روش انتشار در آگار و رقت 

 ای بود. لوله
 

 مواد و روش کار 
 ها  برداری و شناسایی نمونه  نمونه

( و ستارة .Sarcophyton sppهای شقایق موکتی ) نمونه
گرم  450( هرکدام به وزن .Pentaceraster sppدریایی )

و به پژوهشکده  شده آوری الرک جمعاز سواحل جزیره 
و سپس شده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان منتقل 

های   ها با توجه به ویژگی شستشو شدند. شناسایی نمونه
 ,FAO) فائوظاهری و با استفاده از کلید شناسایی سازمان 

ها،  بعد از شستشو و شناسایی گونه ( انجام گرفت.2012
ها جدا شده و  ای روی نمونهه ها، ماسه و شن فیت اپی

 متری بریده شدند. سپس در اندازه های یک سانتی
 

 گیری عصاره
های جمع آوری شده برش داده شده به ابعاد یک   نمونه

سانتی متر به آزمایشگاه شیالت پردیس کشاورزی و منابع 
و تا زمان عصاره گیری  شدهطبیعی دانشگاه تهران منتقل 

گراد( نگهداری شدند.  انتیدرجه س 4در دمای یخچال )
و دو شده ها درون ارلن ریخته   نمونه ،گیری برای عصاره

برابر وزن نمونه حالل آلی مربوطه افزوده شد. به منظور 
های  گیری و جداسازی ترکیبات زیست فعال حالل عصاره

درصد شرکت مرک  98درصد و متانول  96اتر  اتیل دی
 72ید و به مدت های مجزا اضافه گرد آلمان به نمونه

( گراد درجه سانتی 25ساعت در آزمایشگاه در دمای اتاق )
قرار داده شدند و سپس محلول بدست آمده از صافی 

و اتری  اتیل عبور داده شد تا حالل دی 41واتمن شماره 
 & Nazemiها جداسازی شوند ) ترکیبات موجود در نمونه

Pishevarzad, 2011ه (. محلول بدست آمده به دستگا
دور در دقیقه  145با گراد  درجه سانتی 40روتاری در دمای

و عصارة حاوی ترکیبات  شودمنتقل گردید تا حالل تبخیر 
 ها بدست آید.  نمونه زیست فعال از

 

 بررسی خواص آنتی بیوتیک

بررسی خواص ضدباکتریایی به روش انتشار در آگار 
 Sharmaو  Sharmaهای   ( بر اساس یافته)چاهک

 Villanovaبر اساس متد  1ای  و روش رقت لوله (2011)
 Escherichiaهای  ( انجام گرفت. سویه باکتری2004)

coli ATCC 15224  وBacillus subtilis RTCC 

های صنعتی  ها و باکتری از مرکز کلکسیون قارچ 1058
های   صورت لیوفیلیزه تهیه شدند. سپس سویه  ایران به

 ساعت در 24و به مدت ه شدکشت اولیه داده  ،تهیه شده
در انکوباتور قرار داده شدند تا گراد  درجه سانتی 37دمای 

های تک به منظور انجام آزمایش استفاده شود.  از کلونی
ها از انکوباتور خارج شده و با استفاده  پس از رشد، باکتری

های ایجاد شده به محیط براث در لوله  از آنس تک کلونی
ین کار آنقدر تکرار شد تا کدورت های آزمایش وارد شد. ا

یکسان شود.  5/02محیط براث با کدورت لوله مک فارلند 
بعد از این مرحله، از سوسپانسیون باکتریایی در شرایط 

محیط مولر  درکامالً سترون با سوآب به صورت سطحی 
های حاوی  هینتون آگار کشت داده شد. سپس در پلیت

 6ه قطر تقریبی چاهک ب 5محیط مولر هینتون آگار، 
متر با فواصل منظم از هم و فاصله مناسب از دیواره  میلی

استفاده مورد های  پلیت ایجاد شد. بر اساس دامنة غلظت
در مرور منابع انجام شده برای سایر بی مهرگان دریایی در 

، 75/0، 50/0، 1/0های  میکرولیتر از رقت 20هر چاهک 
گرم در  میلی 50، 40، 30، 20، 10، 7، 5، 3، 2، 5/1

های حاوی کشت باکتری و  عصاره وارد شد. پلیت لیتر میلی
ساعت در انکوباتور در  24عصاره با سه تکرار به مدت 

قرار داده شدند و بعد از این گراد  درجه سانتی 37دمای 
                                                           
1
 Bacterial Broth Dilution Methods 

2
 McFarland 0.5 
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گیری و  های عدم رشد تشکیل شده اندازه  مدت قطر هاله
 ثبت شدند. 

 

1(MICرنده )های بازدا  تعیین حداقل غلظت
 

مک فارلند برابر  5/0های موجود در لوله   تعداد باکتری
CFU/ml 108×5/1 ای تعداد  بود که با رقیق سازی مرحله

رسانده  CFU/ml 106×5/1ها به رقم مورد نظر   باکتری
شد. مایع تلقیحی تهیه شده بالفاصله مورد استفاده قرار 

زی، تکثیر گرفت تا در فاصله زمانی پس از استاندارد سا
(. از این Farjami et al., 2014نگیرد )باکتریایی صورت 

باکتری بود، به مقدار  5/1×106که حاوی  مذکور های لوله
 .عدد لولة استریل اضافه شد 10میلی لیتر به هر کدام از  1

سپس از آخرین رقت عصاره مربوط به دو گونة مورد 
راتب بم ،تحقیق که دارای کمترین هاله عدم رشد بود

میلی لیتر به  1ها تهیه شد و   تر عصاره  های رقیق غلظت
های آزمایش اضافه گردید. برای در نظر گرفتن شاهد  لوله

های تتراسایکلین و آمپی سیلین، با  مثبت از آنتی بیوتیک
درصد استفاده شد و به عنوان شاهد  5/0-2های  غلظت

ه نگردید. منفی به یکی از لوله ها ماده فعال بیولوژیک اضاف
در داخل یک لوله نیز تنها محیط کشت فاقد ماده مؤثره و 
باکتری قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای 

ها با پنبه   آزمایش مشخص گردد. سپس درب تمام لوله
به گراد  درجه سانتی 37 بسته شده و در انکوباتور با دمای

های  هساعت لول 24ساعت قرار داده شد. پس از  24مدت 
و کدورت آنها مورد  ندآزمایش از انکوباتور خارج شد

بررسی قرار گرفتند. لوله شاهد که فاقد ترکیبات فعال 
ها در آن  زیرا باکتری .بسیار کدر شده بود ،بیولوژیک بود

سایر لوله ها با لوله  ،د. برای ادامه کارنفرصت رشد داشت
رای مذکور به صورت چشمی مقایسه شدند )این آزمایش ب

هایی که کدورت   هر عصاره با سه بار تکرار انجام شد( و لوله
هایی که در آن   از ادامه کار خارج شدند و لوله ،داشتند

به منظور ادامه کار جدا شدند.  ،کدورت مشاهده نشد
 MICهای بدون کدورت میزان  غلظت مواد مصرفی در لوله

                                                           
1
 Minimum Inhibitory Concentration 

ش تعداد دهد که بیانگر ممانعت از رشد و افزای را نشان می
 باشد. ها می باکتری

 

2(MBCتعیین حداقل غلظت کشندگی مطلق )
 

های مورد   در ادامه آزمایش به منظور تعیین توانایی عصاره
هایی که در آنها   نظر در از بین بردن باکتری ها از لوله

آنس نمونه گرفته  با استفاده از ،کدورت مشاهده نشده بود
ها   داده شد. سپس پلیتشده و به محیط کشت آگار انتقال 

گراد  درجه سانتی 37به انکوباتور منتقل شده و در دمای 
ساعت  24ساعت نگهداری شدند. پس از  24به مدت 

های تشکیل شده   و تعداد کلونی شدهها بررسی  پلیت
هایی که باکتری رشد کرده بود  شمارش شدند. در پلیت

وانایی مهار تدارای بود که عصاره مورد نظر تنها  آن نشانگر
هایی که کمتر از   اما در پلیت باشد. میرشد و تکثیر باکتری 

هنده آن بود که ماده د کلونی باکتری مشاهده شد، نشان 8
مورد نظر سبب مرگ باکتری شده است که این مقدار برابر 

 باشد. می MBCبا 
 

 تجزیه و تحلیل آماری

 SPSS 22ها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده
 2007استفاده گردید و کلیه نمودارها با نرم افزار اکسل 

ها با سنجش خطای  طراحی و رسم شدند. آنالیز داده
صورت  3استاندارد و روش آنالیز آماری آنووای یک طرفه

ها نیز با استفاده از آزمون  گرفت و مقایسهی میانگین
 درصد انجام شد. 5دانکن در سطح 

 

 نتایج
مطالعه در جلوگیری از رشد های مورد   تأثیر رقت

های اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس در روش   باکتری
های عدم رشد مورد بررسی قرار  گذاری با ایجاد هاله  چاهک

گرفت. نتایج نهایی حاصل از میانگین میزان هاله عدم رشد 
 3و  2، 1 های شکلدر های بدست آمده  متر( عصاره  )میلی

از  یاتری استخراج اتیل دی   هشده است. برای عصار ارائه
  .شقایق موکتی هاله عدم رشد مشاهده نشد

                                                           
2
 Minimum Bactericidal Concentration 

3
 One way ANOVA 
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های مختلف عصاره متانولی استخراج شده از شقایق  : مقایسه قطر هاله عدم رشد ایجاد شده برای باکتری اشرشیاکلی بین غلظت1شکل 

 باشد. درصد می 5سطح موکتی. حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار بین تیمارهای غلظتی در 

Figrue 1: Growth inhibitory diameter of different doses of carpet anemone´s methanol extracts (Sarcophyton spp.) on 

E. coli bacteria. Bars with different letters are significantly different (p< 0.05). 
 

 
 

اتری استخراج شده از  اتیل های مختلف عصاره دی ایجاد شده برای باکتری اشرشیا کلی بین غلظت: مقایسه قطر هاله عدم رشد 2شکل 

 باشد. درصد می 5ستاره دریایی. حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار بین تیمارهای غلظتی در سطح 

Figrue 2: Growth inhibitory diameter of different doses of starfish´s diethyl ether extracts (Pentaceraster spp.) on E. 

coli bacteria. Bars with different letters are significantly different (p< 0.05). 

 
های مختلف عصاره متانولی استخراج شده  : مقایسه قطر هاله عدم رشد ایجاد شده برای باکتری باسیلوس سابتیلیس بین غلظت3شکل 

 باشد. درصد می 5یایی. حروف التین متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار بین تیمارهای غلظتی در سطح از ستاره در

Figrue 3: Growth inhibitory diameter of different doses of starfish´s methanol extracts (Pentaceraster spp.) on Bacillus 

subtilis bacteria. Bars with different letters are significantly different (p< 0.05). 
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از ستاره دریایی  یاتری استخراج اتیل اما برای عصارة دی
 10از غلظت  2 شکلبرای باکتری اشرشیاکلی مطابق 

لیتر هاله عدم رشد مشاهده شد، در  گرم در میلی میلی
حالیکه تأثیری بر باکتری باسیلوس سوبتیلیس نداشت. در 

عصاره  1 شکل بر اساسمتانولی نیز های   مورد عصاره
 20شقایق موکتی برای باکتری اشرشیاکلی از غلظت 

اما برای  .لیتر هاله عدم رشد را نشان داد گرم در میلی میلی
باکتری باسیلوس سوبتیلیس هیچگونه قطر هاله عدم 

عصاره متانولی  3 شکل مطابقرشدی مشاهده نشد. 
ری باسیلوس از ستاره دریایی برای باکت یاستخراج

لیتر قطر هاله  گرم در میلی میلی 3سوبتیلیس از غلظت 
اما عصاره متانولی ستاره دریایی  .عدم رشد مشاهده شد

هیچگونه اثری بر باکتری اشرشیاکلی نداشت. بیشترین 
از ستارة  یقطر هاله عدم رشد عصاره متانولی استخراج

قطر  لیتر با گرم بر میلی میلی 50دریایی مربوط به غلظت 
 باسیلوس باکتری متر بر میلی 1/12±8/0هاله عدم رشد 

( و کمترین میزان قطر هاله عدم رشد 3 شکلسوبتیلیس )
های متانولی استخراج شده از ستاره  بترتیب برای عصاره

گرم/میلی لیتر  میلی 20و  3های  دریایی مربوط به غلظت
 2/0±2/0( و شقایق موکتی و با قطر هاله 3 شکل)

مشاهده که در نمودارها ی(. همانطور1 شکلر بود )مت میلی
های متفاوت از   ، اختالف معناداری در اثر غلظتشود می

مشاهده  (p< 0/05)از ستاره دریایی  یعصاره استخراج
و  30و  20شد. اما برای شقایق موکتی در غلظت های 

لیتر  گرم بر میلی میلی 50و  40های  همچنین غلظت
  .داری مشاهده نشدهیچگونه اختالف معنا

MIC: 
باکتری  ، برای1شده در جدول های ارائه  طبق داده

اتری  اتیل های آزمایش حاوی عصاره دی اشرشیاکلی در لوله
شقایق موکتی کدورت مشاهده شد و برای عصاره متانولی 

لیتر  گرم بر میلی میلی 40شقایق موکتی از غلظت 
های  لههیچگونه کدورتی مشاهده نشد. همچنین در لو

آزمایش حاوی عصاره متانولی ستاره دریایی برای باکتری 
اما برای عصاره  .اشرشیاکلی کدورت مشاهده شد

لیتر هیچگونه  گرم بر میلی میلی 40اتری از غلظت  اتیل دی
 کدورتی مشاهده نشد. 

کدام از   هیچ ،2در جدول  مذکورنتایج طبق همچنین 
اثر مهارکنندگی از شقایق موکتی  یهای استخراج عصاره

رشد بر باکتری باسیلوس سوبتیلیس نداشتند. عصاره 
گرم  میلی 30از ستاره دریایی از غلظت  یمتانولی استخراج

لیتر اثر مهارکنندگی رشد بر باکتری باسیلوس  بر میلی
 سوبتیلیس داشت.

 
MBC: 

کدام از  ، هیچ3شده در جدول با توجه به نتایج ارائه 
اتری و  اتیل های دی  ای عصارههای تعیین شده بر غلظت

متانولی استخراج شده از ستاره دریایی و شقایق موکتی 
 دارای کمترین قدرت کشندگی باکتری اشرشیاکلی نبودند.

، هیچ کدام از 4همچنین طبق نتایج مندرج در جدول 
از شقایق  یاتری استخراج  اتیل  های متانولی و دی  عصاره

وبتیلیس قدرت کشندگی موکتی برای باکتری باسیلوس س
 50نداشتند. اما عصاره متانولی ستاره دریایی در غلظت 

لیتر اثر کشندگی مطلق را بر باکتری  گرم بر میلی میلی
 باسیلوس سوبتیلیس داشته است.

 
ه روی باکتری ( عصاره های گرفته شده از دو گونه بی مهره مورد مطالعلیتر گرم در میلی میلی: حداقل غلظت مهار کنندگی )1جدول 

 اشرشیاکلی.

Table 1: Minimum inhibitory concentration (mg/mL) of extracts from two invertebrates studied on E. coli. 

  (MIC)اتری  اتیل عصاره دی مهره گونه بی

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MIC)عصاره متانولی 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MIC)تتراسایکلین 

 لیتر( گرم در میلی یلی)م

 (MIC)آمپی سیلین 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 75/0 75/0 40 - شقایق موکتی

 75/0 75/0 - 40 ستاره دریایی
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باکتری  برگونه بی مهره مورد مطالعه  2( عصاره های گرفته شده از لیتر گرم در میلی میلی: حداقل غلظت مهار کنندگی )2جدول 

 باسیلوس سوبتیلیس.
Table 2: Minimum inhibitory concentration (mg/mL) of extracts from two invertebrates studied on Bacillus subtilis 

bacteria. 
  (MIC)اتری  اتیل عصاره دی مهره گونه بی

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MIC)عصاره متانولی 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MIC)تتراسایکلین 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MIC)آمپی سیلین 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 75/0 75/0 - - شقایق موکتی

 75/0 75/0 30 - ستاره دریایی

 

 بر باکتری اشرشیاکلیگونه بی مهره مورد مطالعه  2( عصاره های گرفته شده از لیتر گرم در میلی میلی: حداقل غلظت کشندگی )3جدول 
Table 3: Minimum bactericidal concentration (mg/mL) of extracts from two invertebrates studied on E. coli. 

  (MBC)اتری  اتیل عصاره دی گونه بی مهره

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MBC)عصاره متانولی 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MBC)تتراسایکلین 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 (MBC)آمپی سیلین 

 لیتر( گرم در میلی )میلی

 75/0 75/0 - - شقایق موکتی

 75/0 75/0 - - ستاره دریایی

 

 بحث
های مختلف  در بررسی و سنجش اثر ضدباکتریایی عصاره

از دو روش کاربردی و مناسب شامل انتشار در آگار و رقت 
های   شود. در تحقیق حاضر تأثیر رقت ای استفاده می لوله

اتری و متانولی ستارة  اتیل های دی مورد مطالعه عصاره
های  دریایی و شقایق موکتی در جلوگیری از رشد باکتری
گذاری   اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس در روش چاهک

های عدم رشد مورد بررسی قرار گرفت.  با ایجاد هاله
های موجودات  اثرات ضدباکتریایی عصاره برمطالعات 

انی انجام شده است. های اخیر به فراو مختلف در سال
های دریایی دارای  های بدست آمده از ستاره عصاره

ترکیبات دارویی مفید و متعددی هستند و در بسیاری 
فعال خارتنان در پزشکی و در  موارد از ترکیبات زیست

 Emadi, 2008; Choiشود ) درمان سرطان استفاده می

, .et alThangaraj  ., 2010;et alDevi ., 2010; et al

2011; Crowther, 2011). های دریایی   در شقایق
بیوتیک و ترکیبات زیست فعال   های آنتی  مطالعات فعالیت

 بیوتیک و فاگوسیتی  بسیار محدود بوده و دفاع آنتی
های مزانتر در   از رشته یهای آمیبوسیت استخراج  سلول

 ,.Mayer et alشده است )های دریایی گزارش   شقایق

2011; Moghadasi et al., 2017).  بر اساس نتایج
اتری و  اتیل های دی تحقیق حاضر، اثر ضد باکتریایی عصاره

دو گونة باکتریایی تأیید  برمتانولی دو گونه مورد مطالعه 
به نوع عصاره، گونة باکتری و  با توجهشد. میزان این تأثیر 

 غلظت عصاره متفاوت بود. 
ر آگار و مقایسه نتایج نشان داد که آزمون انتشار د 

های مورد مطالعه،  اثربخشی آنتی باکتریایی عصاره
بیشترین اثر آنتی باکتریایی در عصاره متانولی ستاره 
دریایی بر باکتری باسیلوس سوبتیلیس مشاهده شد. 

 باسیلوس باکتری بر دریایی ستاره متانولی همچنین عصاره
 ولی. بود تأثیر بی بر اشرشیاکلی و مثبت اثر سوبتیلیس

 اشرشیاکلی باکتری بر دریایی ستاره اتری  اتیل  دی عصاره
 سوبتیلیس باسیلوس باکتری بر تأثیری هدر حالیک بود مؤثر

ها   استفاده با آنتی بیوتیکمورد های   مقایسه عصاره .نداشت
های مورد نظر نسبت به   دهد که عصاره  نشان می

ری بر ت سیلین تأثیر کمتر و ضعیف تتراسایکلین و آمپی
های اشرشیاکلی و باسیلوس سوبتیلیس دارند.  باکتری
Haug ( آثار ضد باکتریایی سه گونه 2002و همکاران )

(، Strongylocentrotus droebachiensisخارتن توتیا )
( و خیار دریایی Asterias rubensستارة دریایی )

(Cucumaria frondosa) گونه باکتری را مطالعه  4 بر
های طبیعی مانند   که عصاره آنها نشان داد نتایج نمودند.
)تست لیزوزیمی( و سنجش بافت  یهای استخراج  لیزوزیم

های این سه گونه خارپوست بخصوص   خونی از اندام
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های تهیه شده از دیواره بدن و مایع درون شکمی   عصاره
دارای اثر ضد باکتریایی بوده که البته از این میان بیشترین 

های بدست آمده از دستگاه گوارش و   عصارهاثر مربوط به 
های خیار دریایی بود.   تخمدان ستاره دریایی و تخم

محققین اختالف بین میزان اثربخشی این ترکیبات را به 
علت تفاوت در آب دوست بودن و حساسیت به حرارت در 

اند   مختلف به دست آمده بیان نمودهترکیبات زیست فعال 
(Haug et al., 2002; Thangaraj et al., 2011.) 

مطالعة اثر آنتی بیوتیک عصارة استونی ستارة دریایی 
Asterina pectinifera باکتری  برStaphylococcus 

aureus  نشان داد که قطر هاله عدم رشد بدست آمده بعد
متر و بعد از  میلی 5/14±50/0ساعت  12از گذشت 

 24و بعد از گذشت  5/12±87/0ساعت  18گذشت 
 ,.Choi et alمتر بود ) میلی 9/11±69/0عت به اندازه سا

(. در تحقیق حاضر، بیشترین قطر هاله عدم رشد 2010
از ستارة دریایی با  یمربوط به عصاره متانولی استخراج

و کمترین میزان قطر هاله عدم رشد  1/12±8/0قطر هاله 
های   و بترتیب برای عصاره 20و  3مربوط به غلظت عصاره 

از ستاره دریایی و شقایق موکتی و با  یی استخراجمتانول
و همکاران  Thangarajمتر بود.  میلی 2/0±2/0قطر هاله 

های دی کلرومتان،   بیوتیک عصاره آنتی ( اثرات2011)
اتانول، استون، بوتانول و متانولی دو گونه شقایق دریایی 

Stichodactyla mertensii  وStichodactyla 

gigantea  گونة قارچی  10گونة باکتریایی و  10 بررا
بررسی کردند. بیشترین اثر ضد باکتریایی مربوط به عصاره 

بود و  S. mertensiiاز شقایق دریایی  یاستونی استخراج
نیز بیشترین اثر  S. giganteaعصاره بوتانولی شقایق 

ها نشان داد. بر اساس  ها و باکتری قارچ را برمهارکنندگی 
ن، بیشترین قطر هاله ایجاد شده برای نتایج این محققی

متر  میلی 0/12±8/0باکتری سودوموناس آروژینوزا با قطر 
 .Sبرای عصاره بوتانولی استخراج شده از شقایق گونه 

gigantean  بود و بیشترین قطر هاله برای قارچ
Aspergillus niger  متر برای  میلی 3/10±2/1با قطر

بود  S. mertensiiیق از شقا یعصاره متانولی استخراج
(Thangaraj et al., 2011 .)است تحقیقات نشان داده 

بدن  ةثانوی فعال و ترکیبات زیست ها  متابولیتاحتماالً که 

ها و   باکتریعلیه  آنهانقش مهمی در دفاع  مهرگان آبزی بی
 .(Ros et al., 2013)های مضر دارند  قارچ

 نتایج بدست آمده نشان داد که حداقل غلظت
مهارکنندگی عصاره متانولی ستاره دریایی برای گونه 

میلی گرم در میلی لیتر  30باکتری باسیلوس سوبتیلیس 
بود و همچنین غلظت مهارکنندگی عصاره های متانولی 

میلی  40شقایق موکتی برای باکتری اشرشیاکلی غلظت 
گرم در لیتر نشان داده شد. همچنین حداقل غلظت 

میلی گرم در لیتر از  50در غلظت  کشندگی باکتریایی نیز
عصاره متانولی ستاره دریایی بوده است که باعث مرگ 
باکتری گونه باسیلوس سوبتیلیس شده است. هر یک از 

 صرحهای من  های باکتریایی دارای یکسری ویژگی  این گونه
هایی که   تفاوت ،بنابراین .خود هستند که با هم متفاوتنده ب

ها در نتایج   این تفاوت سبب ،هاست  در ساختار این گونه
شده است. تناقض موجود در این مطالعه و برخی 

های  های مرتبط احتماالً به دلیل تفاوت در گونه پژوهش
های باکتریایی مورد  متفاوت ستاره دریایی و حتی سویه

گیری مربوط باشد. زیرا  آزمایش یا اختالف در نحوه عصاره
های  ها با استفاده از غلظت ینتایج تغییرات رشد در باکتر

دهد که هر یک از   متفاوت از هر عصاره نشان می
مهرگان آبزی دارای ترکیبات زیستی با  های آلی بی عصاره

توان ضدباکتریایی متفاوت هستند که بسیار تحت تأثیر 
آوری نمونه و نوع  سویة باکتریایی، منطقة جغرافیایی جمع

(. Haug et al., 2002باشد ) حالل مورد استفاده می
های  اثرات آنتی بیوتیک عصاره برمطالعة انجام شده 

اتر، استون، اتانول و آبی استخراج شده از شقایق  اتیل دی
در منطقة  Anthopleura nigrescensدریایی گونة 

های استونی و اتانولی بدست   کاستاریکا نشان داد که عصاره
اثر آنتی بیوتیک آمده از این گونه شقایق دریایی بیشترین 

های مورد استفاده داشتند. در این تحقیق   را در بین عصاره
گونه قارچ استفاده شد.  5گونه باکتری و همچنین از  5از 

 0/7طبق نتایج بدست آمده بیشترین هاله عدم رشد 
باکتری  برمتر و مربوط به اثرگذاری عصاره استونی  میلی

Proteus vulgaris د شده نیز مربوط و کمترین هاله ایجا
 ,.Borbon et alمتر بود ) میلی 5/1به عصاره آبی با قطر 

(. در نتایج مطالعة حاضر، کمترین میزان قطر هاله 2016
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لیتر برای  گرم در میلی میلی 20عدم رشد مربوط به غلظت 
از شقایق موکتی با قطر هاله  یعصاره متانولی استخراج

معتقدند که میزان متر بود. برخی محققین  میلی 2/0±2/0
مهرگان   های بی بیوتیک عصاره آنتی اثرگذاری و خواص

و این میزان  استهای مختلف متفاوت  باکتریآبزی بر 
تأثیرگذاری بر اساس گرم منفی یا گرم مثبت بودن 

 ;Bell & Smith., 2004) باشد میها متفاوت  باکتری

Choi et al., 2010 .) 
متانولی شقایق موکتی  مطالعه حاضر نشان داد که عصاره

دارای ترکیبات زیست فعالی است  بومی آبهای خلیج فارس
تواند مانع از رشد باکتری اشرشیاکلی شود.   که می

همچنین عصاره متانولی ستاره دریایی بومی خلیج فارس 
تواند مانع از رشد   نیز دارای ترکیبات زیستی است که می

اتری آن   اتیل  باکتری  باسیلوس سوبتیلیس و عصاره دی
دهد   مانع از رشد باکتری اشرشیاکلی شود. نتایج نشان می

اتری و متانولی استخراج شده از  اتیل های دی که عصاره
باکتری را بر شقایق موکتی خاصیت مهار کنندگی رشد 

از  یکباسیلوس سوبتیلیس ندارند.  همچنین هیچ
ی از ستاره دریایی و شقایق موکت یهای استخراج  عصاره

 .هیچگونه قدرت کشندگی برای باکتری اشرشیاکلی ندارند
از ستاره دریایی عالوه بر  یاما عصارة متانولی استخراج

باکتری را بر قدرت مهارکننده رشد، قدرت کشندگی 
باسیلوس سوبتیلیس دارد. به طور خالصه، بر اساس نتایج 
 بدست آمده، از دیدگاه کاربردی با توجه به اینکه باکتری

زا عمده   های بیماری  یکی از میکروب سوبتیلیس یلوسباس
 و متانولی های  باشد، عصاره  در آبزیان پرورشی می

 بردن بین از برای توان  می را دریایی ستاره اتری  اتیل  دی
 برد. بکار این باکتری
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Abstract 

Marine environment is the main source of natural bioactive products whose chemical-structural 

properties are not similar with other natural products of plants and other inland organisms. The present 

study was carried out to evaluate antibiotic properties of diethyl ether and methanol extracts of two 

marine species including starfish and carpet anemone. The samples of starfish and carpet anemone 

were collected from the Lark Island coasts. Extraction was done using diethyl ether and methanol 

solvents and antibiotic properties analysis on Escherichia coli and Bacillus subtilis were evaluated 

using agar diffusion method. Then tube dilution to determine the minimum inhibitory concentration 

(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). According to the results, diethyl ether extract 

from carpet anemone had no inhibitory effect on E. coli bacteria. While, starfish methanol extract (40 

mg/ml) showed a growth inhibitory effect on E. coli bacteria. The starfish methanol extract (30 and 50 

mg/ml) had a growth inhibitory effect on B. subtilis bacteria. Carpet anemone methanol extract (40 

mg/ml) cause a growth inhibitory effect on E. coli, but did not have a deleterious effect. Starfish 

methanol extract showed the highest growth inhibitory effect on B. subtilis and created a growth 

inhibitory circle zoon (12.1±0.8 mm diameter). The results showed that the methanolic extract of the 

starfish has higher growth inhibitory effect on the two studied bacterial species. In conclusion, 

methanolic extracts of the starfish were effective in inhibiting the growth of Bacillus subtilis bacteria 

and methanolic extract of carpet anemone in inhibiting E. coli bacteria growth.  
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