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Abstract 
Background and Aim: Due to the increasing bacterial resistance to antibiotics and side effects of chemical 

drugs, the tendency to use natural resources has increased. The aim of this study was to investigate the antibacterial 

and antifungal activity of epidermal mucus in some fish of the Persian Gulf. 

Methods: In the present laboratory study, mucus of 4 species of Netuma bilineata, Solea elongata, uryglossa 

orientalis and Muraenesox cinereus were collected according to Ross (2000) method. The antibacterial and 

antifungal activity was evaluated by disk diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC). 

Results: The antibacterial activity of ethyl acetate extract of mucus of 4 species of fish had more 

growth inhibitory effects against gram-negative bacteria than gram-positive bacteria, while the aqueous extract 

had no ability to inhibit the growth of gram-negative and gram-positive bacteria. In antifungal activity, the aqueous 

extract showed more growth inhibitory effects than ethyl acetate extract of mucus of 4 species of fish. 

Conclusion: The results of this study can be promising for the use of fish mucus as a rich source for finding 

new antibacterial peptides for use in aquaculture and medicine.  

 

Keywords: Antibacterial capacity, Antifungal capacity, Fish skin mucus, Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC), Persian Gulf.  
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  دریا طب مجله
 0011 پاییز ،3 شماره ،3 هدور

 005-051: صفحات
 10.30491/3.3.146 

  amrollahi@hormozgan.ac.ir . پست الکترونیک:نرگس امراللهی بیوکی  :نویسنده مسئول*

 .علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانگروه زیست شناسی دریا، دانشکده آدرس:  

 

 

 زا حفاظتی موکوس اپیدرمی برخی ماهیان خلیج فارس در مقابل عوامل بیماری تاثیرتعیین 

 
 3،0زادی، مرتضی یوسف0سولماز سلیمانی، * 1 ،0نرگس امراللهی بیوکی، 0بسگل دوستفاطمه

 
 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران 1

  های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانای جنگل گروه فناوریهای نوین، پژوهشکده منطقه  2 
 ایران قم، قم، دانشگاه پایه، علوم دانشکده شناسی، زیست گروه 3

 

 11/20/1022 پذیرش مقاله:     11/22/1022 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ش به ها و عوارض جانبی داروهای شیمیایی، گرایبیوتیکبا توجه به افزایش روزافزون مقاومت باکتریایی نسبت به آنتی ف:هدزمینه و 

رخی ماهیان موکوس اپیدرمی بفعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی بررسی  حاضر مطالعه از استفاده از منابع طبیعی افزایش یافته است. هدف

   .بودخلیج فارس 

و  Netuma bilineata ،Solea elongata ،Euryglossa orientalisگونه ماهی  0، موکوس حاضر در مطالعه آزمایشگاهی ها:روش

Muraenesox cinereus اساس روش  برRoss (2222 )ضدباکتریایی و ضدقارچی آن با روش انتشار دیسک و حداقل فعالیت شد.  آوریجمع

 .غلظت بازدارندگی مورد بررسی قرار گرفت

های گرم منفی توانایی مهار رشد بیشتری در مقابل باکتریگونه ماهی  0موکوس فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتیل استاتی  ها:یافته

داشت. در های گرم منفی و مثبت نعصاره آبی هیچ گونه توانایی در مهار رشد باکتری های گرم مثبت نشان داد، در حالی کهنسبت به باکتری

  .ها نشان دادتوانایی بیشتری در مهار رشد قارچگونه ماهی  0موکوس فعالیت ضدقارچی عصاره آبی 

ن پپتیدهای یک منبع غنی برای یافت عنوانتواند نویدبخش استفاده از موکوس ماهیان بههای حاصل از این مطالعه مییافته گیری:نتیجه

   .پروری و پزشکی باشدضدباکتریایی جدید جهت کاربرد در آبزی

 
  .حداقل غلظت کشندگی، خلیج فارس ،ماهیپوستی ظرفیت ضدباکتریایی، ظرفیت ضدقارچی، موکوس  :هاکلیدواژه
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 101/  زانقش حفاظتی موکوس اپیدرمی برخی ماهیان خلیج فارس در مقابل عوامل بیماری

J Mar Med                          Autumn 2021, Vol. 3, No. 3 

 مقدمه
وسط انسان، ها تبیوتیکرویه آنتیبه دلیل استفاده گسترده و بی

های ویروسی، کامل ها در درمان عفونتبیوتیکاستفاده از آنتی
ی تک های درمانبیوتیکی، استفاده از رژیمنکردن دوره درمانی آنتی

های تشخیصی سریع دارویی به جای چند دارویی، فقدان تست
نوان ها به عبیوتیکآنتی جاهنابه جهت تعیین عفونت و استفاد

در صنعت  (prophylaxis) های غذایی یا پروفیلاکسیمکمل
دامپروری )صنعت پرورش آبزیان، دامداری( و کشاورزی، 

. این (1،2)بیوتیکی به سرعت افزایش یافته است های آنتیمقاومت
سعه، برای جلوگیری از وضعیت به ویژه در کشورهای در حال تو

افتد. سازمان بهداشت جهانی در های باکتریایی اتفاق میبیماری
های جدید را یک فوریت عمومی بیوتیک، یافتن آنتی2212سال 

میر ومیلادی، نرخ مرگ 2202د تا سال شوبینی میاعلام کرد. پیش
ز ها بیشتر از تلفات ناشی ابیوتیکجهانی ناشی از مقاومت آنتی

رو، یافتن عوامل ضدباکتریایی جایگزین طان شود. از اینسر
 . (3)ضروری است 

بت و پپتیدهای کوتاه زنجیره با بار مث ؛پپتیدهای ضدباکتریایی
ود. شآبگریزی هستند که در طیف وسیعی از موجودات یافت می

روفاژها، ها، ماکهای میلوئیدی شامل نوتروفیلاین پپتیدها در سلول
ها و بافت مخاطی از جمله پوست، آبشش، روده و مجاری مونوسیت

روه ه عنوان یک گشوند و بمهرگان یافت میداران و بیتنفسی مهره
. با وجود اینکه هیچ (0)اند ها مطرح شدهبیوتیکجدید از آنتی

دارویی مبتنی بر پپتیدهای ضدباکتریایی در بازار وجود ندارد، عمل 
انتخابی، ویژگی ضدباکتریایی طبیعی و ظرفیت ناچیز پپتیدهای 

وان یک ها را به عنبیوتیکی آنضدباکتریایی در ایجاد مقاومت آنتی
های کبیوتیرای کاربردهای پزشکی در قالب آنتیمنبع بالقوه ب

 .(0)طبیعی معرفی کرده است 
پوست ماهی به عنوان نخستین سد دفاعی بدن در برابر انواع 

های شیمیایی، فیزیکی و زیستی مطرح است. موکوس اپیدرم تنش
متنوعی مثل لیزوزیم، در ماهیان شامل ترکیبات فعال زیستی 

پپتیدهای  ها وها، ایمونوگلوبینهای پروتئولیتیک، فلاووآنزیمآنزیم
ضدباکتریایی است. ترشحات موکوسی نه تنها با به دام انداختن 

ردند، گغلظت بالای ترکیبات سمی مانع ورود آنها به بدن ماهی می
از  Mن یهای ایمنی ذاتی مانند لیزوزیم و ایمونوگلوببلکه پروتئین

ها . ماهی(7،1)نمایند زا مقابله میطریق موکوس با عوامل بیماری
شوند که هر کدام داران محسوب میترین گروه مهرهمتنوع

کنند. پپتیدهای ضدباکتریایی با ساختارهای متفاوتی ترشح می
های ماهی متفاوت است و همچنین، ترکیب موکوس در بین گونه

این تفاوت به عوامل مختلفی از جمله مرحله رشد، جنسیت، جیره 
های و دما(، محرک pHکوشیمیایی )شوری، غذایی، عوامل فیزی

رو، . از این(8)ها و استرس بستگی دارد سیستم ایمنی، عفونت
موکوس ماهیان یک منبع غنی برای یافتن پپتیدهای ضدباکتریایی 

 پروری و پزشکی است. جدید برای کاربرد در آبزی
های از آنجایی که نقش حفاظتی موکوس اپیدرمی ماهیان سال

ت که شناخته شده است و به صورت پیوسته و القایی زیادی اس
شود، زا تولید میبرای محافظت ماهی در مقابل عوامل بیماری

توان بیان کرد که موکوس اپیدرمی ماهی منبع غنی از پپتیدهای می
های ماهیان ساکن آب . گربه(2)شود ضدباکتریایی محسوب می

. کنندبر روی فلات قاره نیز زندگی می هامصباند و در ساحلی
 شوند وهای شور و حتی شیرین یافت میماهیان در آب کفشک

ها ماهیانی برند. آنسر میها به انواعی دیگر در اعماق اقیانوس
های زیادی از آنها با طعم عالی و گوشتخوار بوده و گونهزی و کف

عالیت ف تعیینرو، هدف از این مطالعه ارزش اقتصادی هستند. از این
، Netuma bilineataگونه ماهی  0ضدباکتریایی و ضدقارچی 

Solea elongata ،Euryglossa orientalis  وMuraenesox 

cinereus  ن میزان موکوس در که دارای بیشتری بودخلیج فارس
 .هستندبین ماهیان این منطقه 

 

 هاروش
در  1327شور در زمستان گونه ماهی آب  0 :بردارینمونه

به  1-های ذکر شده در جدولاستان هرمزگان، بندرعباس با ویژگی
های خلیج فارس صورت تصادفی به کمک صیادان بومی از آب

کلید شناسایی معتبر  ماهیان مورد مطالعه به کمکصید شد. 
. (12،11)شناسایی شدند 

 

 ها و نحوه صید ماهیان مورد مطالعهویژگی .0-جدول
تعداد نمونه  نام علمی خانواده نام 

 صید شده

میانگین طولی 

 متر()سانتی

 نحوه صید میانگین وزنی )گرم(

گربه 

 ماهی

Ariidae Netuma 

bilineata 
 گیر وتور گوش 12/20 ± 37/3 10/10 ± 20/1 22

 ترال

کفشک 

 ماهی

Solidae Solea elongata 22 20/2 ± 71/12 87/3 ± 10/13 گیر وتور گوش 
 ترال

کفشک 

 ماهی

Solidae Euryglossa 

orientalis 
 گیر وتور گوش 71/31 ± 10/0 30/27 ± 82/1 22

 ترال

 Muraenesocidae Muraenesox مارماهی

cinereus 
 گرگور 12/2380 ± 17/7 28/121 ± 82/7 1

انحراف معیار بیان شده است. ±مقادیر میانگین طولی و وزنی براساس میانگین 
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 و همکاران بسدوست / 108

 0011 پاییز، 3 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

آوری موکوس براساس جمع :آوری موکوس پوستجمع
 0( انجام شد. ماهیان پس از بیهوشی با 2222) Rossروش 

صورت جداگانه درون گرم در لیتر پودر گل میخک بهمیلی
مولار میلی 02لیتر سدیم کلرید میلی 12اتیلنی حاوی های پلیکیسه

ها خارج شدند. ها از کیسهدقیقه ماهی 2قرار گرفته و پس از 
و به  ستریل منتقلهای سانتریفیوژ اآوری شده به لولهموکوس جمع

از و ف شدگراد سانتریفیوژ درجه سانتی 0دقیقه در دمای  12مدت 
. موکوس پودر شده (12) گردیدوسیله انجماد سخت خشک رویی به

 0مخلوط شد. سپس در دمای  3به  1درصد با نسبت  20با اتانول 
سانتریفیوژ و فاز رویی به کمک  rpm 1022گراد با سانتیدرجه 
شک خ ه روتاری تغلیظ و به کمک دستگاه فریزدرایر کاملاًدستگا

لیتر آب مقطر حل میلی 02شد. در مرحله بعد، پودر خشک شده در 
لیتر حلال اتیل استات به محلول اضافه گردید. در آخر میلی 122و 

ل های پتانسیدو فاز آبی و اتیل استاتی از هم جدا و جهت بررسی
 .(13)زیستی در فریزر ذخیره شدند 

 فعالیت ضدباکتریایی
 :گیری قطر هاله عدم رشد با روش انتشار دیسکاندازه

تشار استاتی و آبی با روش انهای اتیلفعالیت ضدباکتریایی عصاره
 Micrococcusباکتریایی گرم مثبت  هایدیسک انجام شد. سویه

luteus (ATCC 9341) ،Staphylococcus aureus (ATCC 

 Vibrio alginolyticus (ATCC 17749)و گرم منفی  (25923

 Escherichia coli (ATCC 25922) ،Pseudomonasو 

aeruginosa،Klebsiella pneumoniae  وBacillus cereus 
کشت  تهیه شدند. به طور خلاصه، بعد از تهران مؤسسه پاستور از

در محیط کشت نوترینت براث در  ها، برای رشد آنهافعال باکتری
 نیمساعت انکوبه شد تا به غلظت  0گراد برای نتیدرجه سا 31

ها به کمک سوآپ استریل روی فارلند برسد. سپس، باکتریمک
 7هایی با قطر های محتوی آگار کشیده شد. دیسکسطح پلیت

میکرولیتر از هر یک از  22ها قرار گرفتند و متر بر روی پلیتمیلی
ها لیتر بر روی دیسکگرم بر میلیمیلی 12ها با غلظت فراکشن

ها ساعت انکوبه کردن پلیت 20 از)سه بار تکرار( تزریق شد. بعد 
ها گراد قطر هاله مهار رشد باکتریدرجه سانتی 31در دمای 

 . (10) گردیدگیری اندازه

 فعالیت ضدقارچی
 :گیری قطر هاله عدم رشد با روش انتشار دیسکاندازه

استاتی و آبی با روش انتشار های اتیلفعالیت ضدقارچی عصاره
و  Aspergillus flavusهای های قارچدیسک انجام شد. سویه

Aspergillus parasiticus  وCandida albicans  .تهیه شدند
های حاوی محیط کشت دکستروز ها در پلیتبه طور خلاصه، قارچ

درجه  20در دمای آگار به صورت چمنی کشت داده شدند و 
روز نگهداری شدند  8سانتیگراد )دمای محیط آزمایشگاه( به مدت 

آب  ابها به خوبی رشد کرده و اسپور تشکیل دادند. اسپورها تا قارچ
آوری و در دمای یخچال مقطر استریل از روی محیط کشت جمع

 . (10) ندشدنگهداری 
رین تتعیین کمبرای  :تعیین حداقل غلظت بازدارندگی

ها و رشد قارچی توسط موکوس ( باکتریMICغلظت بازدارنده )
 Netuma bilineata ،Solea elongata، Muraenesoxماهیان )

cinereus  وEuryglossa orientalisهای آزمایش به (، از لوله
در هر  نهایتاًطوری که شد. به تایی استفاده 7رقت سریال شکل 
ا ههای مناسب عصارهلیتر محیط کشت به همراه حجممیلی 1لوله، 

 باکتری( وجود داشته باشد. استوک تهیه شده 1222 - 20/31)
ط مک فارلند( با استفاده از محی نیم)دارای غلظت برابر با استاندارد 

ها لهلیتر به تمام لورقیق شد. سپس یک میلی 122به  1کشت مایع، 
ا در ههای کنترل اضافه گردید. در مرحله آخر، لولهبه استثنای لوله

ساعت قرار  08گراد به مدت درجه سانتی 32با دمای  انکوباتور
ی اترین غلظت بازدارندگی رشد، اولین لولهگرفت. برای تعیین کم

که کدورتی ندارد و به بیان دیگر، رشد باکتری و قارچ در آن 
. تعیین (17)شود منظور می MICعنوان عدد شود، بهمشاهده نمی

هایی که در روش انتشار حداقل غلظت بازدارندگی تنها برای نمونه
 .ها مشاهده شد، صورت پذیرفتدیسک هاله عدم رشد در آن

 

 نتایج
 12نتایج آزمون حساسیت به روش انتشار دیسک در غلظت 

 2-های آلی موکوس ماهیان در جدولصارهلیتر عگرم بر میلیمیلی
های مورد آزمایش فقط عصاره اتیل است. از بین همه نمونه آمده

فعالیت ضدباکتریایی نشان  E. orientalisو  N. bilineata استاتی
با بیشترین فعالیت  E. orientalisدادند. عصاره اتیل استاتی 

 .Eو  K. pneumoniaeضدباکتریایی در مقابل باکتری گرم منفی 

coli  فعالیت متوسطی را نشان داد. کمترین فعالیت ضدباکتریایی
در مقابل باکتری گرم  E. orientalis مربوط به عصاره اتیل استاتی

فعالیت ضدباکتریایی  هابود. همه عصاره B. cereusمثبت 
 .ندادسیلین بعنوان کنترل مثبت نشان دتری نسبت به آمپیضعیف

ه های مورد مطالعغلظت بازدارندگی رشد باکتری نتایج حداقل
های اتیل استاتی است. در این آزمون فقط عصاره آمده 3-جدولدر 

N. bilineata  وE. orientalis  که توانایی مهار رشد باکتری در
روش انتشار دیسک را نشان دادند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

نسبت به عصاره  N. bilineataنشان داد که عصاره اتیل استاتی 
تری رشد های پاییندر غلظت E. orientalisاتیل استاتی 

و  N. bilineataهای اتیل استاتی ها را مهار کرد. عصارهباکتری
E. orientalis های گرم منفینسبت به باکتری (E. coli  وV. 

alginolyticus )مهار بیشتری از خود نشان دادند یتوانای. 
 های آبی و اتیل استاتی موکوسرچی عصارهاثرات ضدقا

 Netuma bilineata ،Solea elongata ،Muraenesoxماهیان 

cinereus و Euryglossa orientalis  گرم بر میلی 12در غلظت
عصاره آبی موکوس سویه قارچی بررسی شد.  3لیتر بر روی میلی

رشد  توانایی بیشتری در مهار ماهیان نسبت به عصاره اتیل استاتی
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های مورد مطالعه عصاره از بین همه نمونههای قارچی دارند. سویه
فعالیت ضدقارچی بالایی به  E. orientalisو  N. bilineataآبی 

 را نشان دادند C. albicansو  S. cerevisiaeترتیب در مقابل 
 .(0-)جدول

های مورد نتایج حداقل غلظت بازدارندگی رشد سویه قارچ

هایی که است. در این آزمون فقط عصاره آمده 0-مطالعه در جدول
مهار رشد قارچ در روش انتشار دیسک را نشان دادند، مورد  توانایی

ی رشد غلظت بازدارندگترین اساس نتایج، کم بررسی قرار گرفت. بر
 S. cerevisiaeدر مقابل  N. bilineataقارچ مربوط به عصاره آبی 

 .بود C. albicansدر مقابل  E. orientalisو عصاره آبی 
 

 

 مطالعه مورد هایمیکروارگانیسم روی بر موکوس ماهیان آلی هایعصاره رشد عدم هاله قطر مقایسه. 1-جدول
 نمونه

 میکروارگانیسم

N. bilineata S. elongata E. orientalis M. cinereus سیلینآمپی* 
 آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی

B. cereus 1/2 ± 1/1 - - - 2/2 ± 3/7 - - - 0/2 ± 2/10 

S. aureus 1/2 ± 1/8 - - - 1/2 ± 3/2 - - - 0/2 ± 2/13 

M. luteus 2/2 ± 2/8 - - - 1/2 ± 2/2 - - - 3/2 ± 2/11 

E. coli 1/2 ± 2/1 - - - 2/2 ± 2/12 - - - 0/2 ± 2/12 

V. alginolyticus 1/2 ± 2/2 - - - 1/2 ± 2/2 - - - 0/2 ± 2/13 

K. pneumoniae 1/2 ± 2/8 - - - 2/2 ± 2/12 - - - 3/2 ± 2/12 

P. aeruginosa 2/2 ± 0/8 - - - - - - - 7/2 ± 12 

متر گیری قطر هاله عدم رشد میلیواحد اندازهمتر( است. میلی 7(. قطر هاله عدم رشد شامل قطر دیسک )>10(، فعالیت بالا )1-10(، فعالیت متوسط )-عدم فعالیت )

  .گرفت قرار آزمون مورد دیسک هر ازای به میکروگرم 12 با غلظت (بعنوان کنترل) سیلینآمپی بیوتیکآنتی* میانگین گزارش شد. ±است. اعداد به صورت انحراف معیار
 

 

 مطالعه مورد هایمیکروارگانیسم روی عصاره اتیل استاتی گربه ماهی و کفشک ماهی بر حداقل غلظت بازدارندگی مقایسه .3-جدول
 نمونه

 میکروارگانیسم

N. bilineata E. orientalis 
 اتیل استاتی اتیل استاتی

B. cereus - - 

S. aureus 0 - 

M. luteus - - 

E. coli 0 12 

V. alginolyticus 0 12 

K. pneumoniae - - 

P. aeruginosa - - 

 لیتر است.گرم بر میلیحداقل غلظت بازدارندگی بر حسب میلی
 

 مطالعه های موردقارچ روی بر موکوس ماهیان آلی هایعصاره رشد عدم هاله قطر مقایسه .0-جدول
 نمونه

 هاسویه قارچ
N. bilineata S. elongata E. orientalis M. cinereus 

 آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی

S. cerevisiae - 2/2±2/10 1/2±3/11 2/2±2/13 - 2/2±7/10 - 1/2±3/2 

C. albicans - 1/2±2/11 2/2±2/12 2/2±7/12 - 1/2±0/11 - - 

متر گیری قطر هاله عدم رشد میلیمتر( است. واحد اندازهمیلی 7(. قطر هاله عدم رشد شامل قطر دیسک )>10(، فعالیت بالا )1-10(، فعالیت متوسط )-عدم فعالیت )

میانگین گزارش شده است. ±است. اعداد به صورت انحراف معیار 

 
 مطالعه های موردقارچ روی بر موکوس ماهیان آلی هایعصاره حداقل غلظت بازدارندگی مقایسه. 5-جدول

 نمونه

 هاسویه قارچ
N. bilineata S. elongata E. orientalis M. cinereus 

 آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی آبی اتیل استاتی

S. cerevisiae - 0 12 12 - 12 - 12< 

C. albicans - 12 12< 12< - 0 - - 

 لیتر است.گرم بر میلیحداقل غلظت بازدارندگی بر حسب میلی
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 0011 پاییز، 3 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 بحث
منابع دارویی شیمیایی دارای اثرات جانبی و پایداری در محیط 

نظور مطالعات بسیاری به م ،زیست هستند. برای غلبه بر این مشکل
تر انجام شده است. جانوران یک منبع استفاده از منابع طبیعی و امن

نسانی هستند. های مختلف ادارویی برای بسیاری از بیماری
موجودات چند سلولی منبع بسیار خوبی از ترکیبات طبیعی هستند 

ها، تک های گرم مثبت و گرم منفی، قارچکه در برابر باکتری
. تاکنون چند ترکیب با (11)ها فعالیت دارند ها و ویروسیاخته

خصوص از پوست و موکوس روی  فعالیت ضدباکتریایی از ماهی به
رو، موکوس ماهی دارای است. از اینپوست ماهی گزارش شده 

تواند در فرمولاسیون داروهای جدید برای ترکیباتی است که می
ا زهای بیماریهای عفونی ناشی از میکروارگانیسمدرمان بیماری

  . (18-21)مورد استفاده قرار گیرد 
مطالعات مختلف نقش حفاظتی موکوس و ترکیبات آن در 

دهد که موکوس اپیدرمی به های مختلف ماهی نشان میگونه
کند. زا عمل مییعنوان خط اول دفاعی در برابر عوامل بیمار

 تاکنون موکوس اپیدرمی ماهیان مختلف برای تعیین ترکیبات
و اطلاعات کمی در  (20-22, 22)ضدباکتریایی آزمایش شده است 
های گربه ماهی در دسترس است مورد فعالیت ضدباکتریایی گونه

(22 ,20) . Gobinath فعالیت ضدباکتریایی دو گونه گربه ماهی
Mystus gulio  وArius maculatus نتایج (27) کردندبررسی  را ،

ها توانایی بیشتری در مهار این ماهی موکوسها نشان داد که آن
. ددار های گرم مثبتهای گرم منفی نسبت به باکتریرشد باکتری

و همکاران بیان کردند که  Fuو همکاران و  Patelهمچنین 
های نیمه قطبی از جمله اتیل های استخراج شده با حلالعصاره

ها نشان باکتریایی بیشتری را نسبت به سایر حلالضد استات فعالیت
نیز نشان داد که عصاره اتیل حاضر . نتایج مطالعه (22،21)دهد می

استاتی موکوس ماهیان مورد مطالعه دارای توانایی ضدباکتریایی 
نده های تولیدکن. سلولهستندبیشتری نسبت به عصاره آبی 

است  های ماهی متفاوتموکوس در لایه اپیدرم و اپیتلیال بین گونه
های مخاط را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه توان سلولو در نتیجه می

بر این ترکیبات موکوس در شرایط زیست محیطی و فیزیولوژیکی 
محلول، استرس و شرایط رشد و بلوغ  pHمتفاوت مانند شوری، 

 ،اهیهای ممتفاوت است. تغییر در میزان ترشح موکوس بین گونه
همچنین  .(28)نقش مهمی در مستعد بودن ماهی به عفونت دارد 

جود های ضدباکتریایی وها و پروتئینها بسیاری از آنزیمدر این لایه
ر ایمنی ذاتی ماهی نقش بسزایی دارند. شود ددارد که تصور می

های ضدباکتریایی در بین ماهیان مانند لیزوزیم و تفاوت در آنزیم
ای هپروتئازها و نحوه ارتباط آنها به ساختار و ترکیب مخاط و لایه

ا هاپیدرمی مربوطه، ممکن است به مقاومت ماهیان در برابر بیماری
. از آنجا که شرایط اکولوژیک، فصل، میزان (11)وابسته باشد 

استرس محیطی و عوامل دیگر در محیطهای آبی متفاوت است، 
دور از انتظار نیست که در فعالیت زیستی از جمله فعالیت 

ای هلعه و همچنین سایر گونههای مورد مطاضدباکتریایی گونه
 های آبی تفاوت مشاهده شود. خلیج فارس و دیگر پهنه

های متفاوتی از گیاهان و جانوران های اخیر، پروتئیندر سال
استخراج شده که به عنوان مکانیسم دفاعی میزبان، موجب از بین 

ور شود. به طها میها و دیگر انگلزا، قارچهای بیماریرفتن باکتری
ها، کلی فعالیت غیراختصاصی اما سریع در حمله میکروارگانیسم

موکوس ماهی دارای پپتیدهایی  .(27)تری است دفاع کم هزینه
طح پاتیک مارپیچ آلفا، که با اتصال به ساست مانند پپتیدهای آمفی

غیره موجب ها و ها، باکتریها از جمله قارچغشای میکروارگانیسم
. پژوهشگران (28)شوند درون سلولی می یامحتواز بین رفتن 

ها زیادی پپتیدهای ضدمیکروبی را از ترشحات اپیدرمی انواع ماهی
این میزان در برابر تعداد پپتیدهای شناسایی شده اند، اما جدا کرده

. جاذبه (0)از  ترشحات اپیدرمی دوزیستان و پستانداران ناچیز است 
الکتروستاتیک بین پپتیدهای ضدمیکروبی کاتیونی و سطح باکتری 
با بار منفی، عامل مهمی برای واکنش بین پپتیدها و غشای 

. غشای سیتوپلاسمی هر دو باکتری گرم (22)میکروبی هستند 
ی بار های دارامنفی و گرم مثبت از فسفولیپیدهای اصلی با گروه

ل گلیسرول دیل سرین، فسفاتیدیمنفی مانند فسفولیپیدهای فسفاتی
و کاردیولیپین تشکیل شده است و برای پپتیدهای ضدمیکروبی 

. وجود اسیدهای تیکوئیک در (22،32)کاتیونی بسیار مناسب است 
ر غشای ساکارید دهای گرم مثبت و لیپوپلیدیواره سلولی باکتری

گرم منفی، هر یک موجب افزایش بار منفی  هاییباکتربیرونی 
. براساس مطالعات متعدد، یک (31)شوند ها میروی سطح باکتری

ا کشنده هتواند برای برخی باکتریپپتید ضدمیکروبی معین می
محسوب شود و در عین حال روی برخی موثر نباشد و به عبارت 

تری بالاتری را نسبت به یک نوع باک اییلیت ضدباکتریدیگر، فعا
و  Kumari، و همکاران Reverter.  (0)خاص به نمایش گذارد 

تایید  و همکاران Tiralongoو  و همکاران Tartor، همکاران
 حلال آبیهای استخراج شده از موکوس ماهیان با کردند که عصاره

, 11)ت ها اسدارای فعالیت ضدقارچی بیشتری نسبت به سایر حلال
توان بیان کرد که ترکیبات قطبی در موکوس رو، می. از این(30-32

 فعالیت ج مربوط بهماهیان دارای فعالیت ضدقارچی است. نتای
ضدقارچی این مطالعه نیز نشان داد که عصاره آبی استخراج شده 

تری نسبت به از موکوس ماهیان دارای فعالیت ضدقارچی قوی
 توان بیان کرد که موکوسعصاره اتیل استاتی است. در آخر می

اکتریایی ضدب ترکیبات از بالقوه منبع یک عنوان تواند بهمی ماهیان
 .گردد معرفی جدید و ضدقارچی

 

 گیرینتیجه
 .Nطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که موکوس ماهی به

bilineata  ن اییپ غلظت در ترکیبات نیمه قطبیبه دلیل دارا بودن
 E. coli های گرم منفیدارای فعالیت ضدباکتریایی بر روی سویه

 .N. موکوس است S. aureusو گرم مثبت  V. alginolyticusو 
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bilineata  وE. orientalis  به دلیل دارا بودن ترکیبات قطبی در
 .Sن دارای فعالیت ضدقارچی به ترتیب در مقابل پاییغلظت 

cerevisiae  وC. albicans تواندمی آمده دستبه . نتایجاست 
از موکوس ماهیان به عنوان منبع طبیعی و  استفاده نویدبخش

قابل در محافظت پوستی در مارزشمند جایگزین ترکیبات شیمیایی 
 ها برای کاربردهای پزشکیعفونت ناشی از حضور میکروارگانیسم

 باشد.

 

، بس: کار آزمایشگاهیدوستگل :نقش نویسندگان

کی: امراللهی بیو، سلیمانی: متدولوژی، آنالیز داده ها، نگارش مقاله

ه مه. یوسف زادی: ادیت مقاله، ادیت مقاله ایده پردازی، متدولوژی،
نویسندگان در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند و همه 

رج ت و صحت مطالب مندبا تایید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دق
 .پذیرنددر آن را می

 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری
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