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Abstract 
Background and Aim: To overcome the crisis of antibiotic resistance, the development of more effective 

antibiotics without side effects is an urgent need. Meanwhile, the bacteria associated with sea sponges have a good 

potential for discovering new antimicrobial compounds with a large variety of secondary metabolites. The present 

study was conducted with the aim of determining the antimicrobial activity of bacteria associated with the marine 

sponge Haliclona sp collected from the Persian Gulf. 

Methods: In the present study, the antimicrobial effects of bacteria associated with the marine sponge 

Haliclona sp. collected from Lark and Kish islands in the Persian Gulf, were studied against Gram-positive 

bacterium Micrococcus luteus. After identifying and separating the samples, purification of sponge-related 

bacteria was done. Isolation and purification were done on culture media including Starch caseinnitrate agar, 

Marine zobell agar, Glycerol asparagine agar, Marinesponge agar. Then, in order to screen the biological activities 

of the purified bacteria, a nutrient broth culture medium was used. Finally, the antimicrobial activity of the isolated 

bacteria was measured using the well diffusion method against the gram-positive bacterium Micrococcus luteus.  
Results: The highest amount of bacteria associated with the sponge Haliclona sp. related to MSA, SCNA, 

MZA, and GAA culture media with the isolation of CFUg-1, were 5.88±0.05, 4.87±0.05, 4.20±0.03 and 2.75±0.23 

related to sponges collected from Lark Island and 6.15±0.07, 5.08±0.05, 4.90±0.07 and 4.19±0.19 related to the 

sponges collected from the Kish island, respectively. As a result of purification, nearly 121 bacterial strains were 

purified, of which 12 purified bacterial strains had antibacterial activity.  
Conclusion: The current findings demonstrated that the marine sponge Haliclona sp. has significant 

antibacterial effects; as a result, this marine sponge is a suitable candidate in future studies for the isolation of 

effective antibacterial compounds. 
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شده از آوریجمع  Haliclona spدریایی با اسفنج مرتبطهای ضدمیکروبی باکتری بررسی فعالیت
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 11/40/1041 پذیرش مقاله:     22/40/1041 ت مقاله:دریاف

   دهکیچ
 .وری استبدون عوارض جانبی یک نیاز فو موثرتر  هایبیوتیکآنتیتوسعه  ،بیوتیکیبحران مقاومت آنتیغلبه بر  برای ف:هدزمینه و 

رای کشف ی ثانویه، پتانسیل مناسبی بهامتابولیتهای دریایی با دارا بودن تنوع زیادی از های مرتبط با اسفنجاست که باکتری این در حالی

 Haliclona sp دریایی های مرتبط با اسفنجفعالیت ضدمیکروبی باکتریمطالعه حاضر با هدف تعیین  .ی جدید دارندضدمیکروبترکیبات 

 انجام شد. فارسشده از خلیجآوریجمع

جمع آوری شده از جزایر لارک و  .Haliclona spمرتبط با اسفنج دریایی  هایباکتریی ضدمیکروبدر مطالعه حاضر، اثرات  ها:روش

ها، زی نمونهمورد مطالعه قرار گرفت. بعد از شناسایی و جداسا Micrococcus luteusعلیه باکتری گرم مثبت  در خلیج فارس، کیش

 Starch caseinnitrate agarکشت شامل یهاطیمحسازی بر روی سازی و خالصانجام شد. جدامرتبط با اسفنج  هایباکتریسازی خالص

، Marine zobell agar ،Glycerol asparagine agar ،Marinesponge agar  های زیستی . سپس به منظور غربالگری فعالیتگرفتانجام

ازی شده با جداس هایباکتریی ضدمیکروب فعالیتاز محیط کشت نوترینت براث استفاده گردید. در نهایت  ،سازی شدهخالص هایباکتری

 .مورد سنجش قرار گرفت Micrococcus luteusدر مقابل باکتری گرم مثبت  ،استفاده از روش انتشار از چاهک

 MSA ،SCNA ،MZAهای کشت به ترتیب مربوط به محیط .Haliclona sp دریایی بیشترین میزان باکتری مرتبط با اسفنج ها:یافته

های جمع آوری شده از جزیره مربوط به اسفنج 21/2±20/4و  CFUg-1  41/4±88/1 ،41/4±82/0، 40/4±24/0با جداسازی GAAو 

جزیره کیش آوری شده از های جمعمربوط به اسفنج 10/0±10/4و  CFUg-1 42/4±11/0 ،41/4±48/1 ،42/4±04/0جداسازی و لارک 

سازی شده دارای فعالیت ضد باکتریایی سویه باکتری خالص 12که  شد تخلیصسویه باکتری  121 هسازی نزدیک بباشد. در نتیجه خالصمی

 .بودند

در نتیجه  است؛ای دارای اثرات ضد باکتریایی قابل ملاحظه .Haliclona sp دریایی نشان داد که اسفنج های حاضریافته گیری:نتیجه

 .باشدمیکاندیدای مناسبی در مطالعات آینده برای جداسازی ترکیبات موثر ضد باکتری  دریایی این اسفنج

 
 .Haliclona spخلیج فارس، ی، ضدمیکروباسفنج دریایی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
های بیوتیکآنتیبه زا های بیماریریباکتافزایش مقاومت 

بدیل شده است و برای تمیبه یک مشکل بهداشت عمو ،موجود
کشف ترکیبات  در جهتهای تحقیقاتی غلبه بر آن، تلاش

استفاده گسترده از . (1) در حال انجام استضدباکتریایی 
های بیمارستانی و عملیات کشاورزی ها در محیطبیوتیکآنتی

ها، بیماری زا موجود در این محیط هایباکتریهمراه با تعداد بالای 
فشارهای انتخابی قدرتمندی را برای سویه های باکتریایی مقاوم 

. در این زمینه، منابع (2) بیوتیک ایجاد کرده استبه آنتی
های دریایی، توجه های محیطغیرمعمول، مانند میکروارگانیسم

 از فراوانی منبع دریایی محیط اند.جلب کردهدانشمندان را به خود 
. (0) است دارویی و بیولوژیکی خواص با فعال طبیعی ترکیبات

ظر تکاملی موجوداتی باستانی، )شاخه پوریفرا( از ن هااسفنج
سلولی و بدون تحرک هستند که در بسیاری از محیط های چند

اعماق دریا، به ویژه سواحل سنگی و صخره های مرجانی زندگی 
بوده  بیوتکنولوژیک نند. آنها منبعی غنی از محصولات ثانویهکمی

عی پیچیده با خواص ضدویروسی، که دارای محصولات طبی
 اقیانوس. (0) باشندتوموری، ضدمیکروبی یا سیتوتوکسیک میضد

 موجودات هب آنها بیشتر که است بسیاری هایمیکروب حامل
 . (1)هستند  متصل دیگر دریایی

 لهجم از ها، رگانیسممیکروا از بزرگی جامعه میزبان هااسفنج
 باستانی و سلولی تک هایجلبک ها،قارچ مختلف، هایباکتری
 دوانتمی هااسفنج از برخی در ها میکروب توده زیست. (0)هستند 

 .(2)دهد  تشکیل را میزبان توده زیست کل از درصد 04 تا 04 تا
 یاییدر محیط ازناشی  متابولیکی فعال ترکیبات مقدار سال، هر

 فعال ترکیب 244 حدود با زیادی سهم هااسفنج و یابدمی افزایش
 به بسته فعال ترکیبات ماهیت آن در که در این زمینه دارند

آلی برای ها مکان ایدهاسفنج .(8)است  متفاوت اسفنجی هایگونه
ان مداوم یکنند، زیرا تغذیه ثابت با فیلتر جرها فراهم میرشد باکتری

د و مواد زائد دفع شده توسط اسفنج نمایآب دریا را فراهم می
. اسفنج یکی از موجودات دریایی است (0) تواند منبع غذایی باشدمی

ها ها همراه است. این میکروارگانیسمکه معمولاً با میکروارگانیسم
منابع طبیعی بالقوه برای صنعت داروسازی هستند. اسفنج خود 

 جامعه دومین آنها. (1) بزرگترین منبع ترکیبات زیست فعال است
 عتنو و هستند، مرجانی هایصخره با مقایسه در دریا اعماق بزرگ
 رد دیگر موجودات ترکیبی هایگونه تنوع از اسفنجی هایگونه

 دریایی هایباکترینشان داده شده است که  .(0)است  بیشتر جامعه
 را تشکیل دهند هااسفنجدرصد از کل زیست توده  04وانند تا تمی

(2) . 
ی مشتق شده از اسفنج شباهت قابل هامتابولیتبرخی از 

و  هنددمیی میکروبی شناخته شده نشان هامتابولیتتوجهی به 
ه بسیاری از محصولات طبیعی از این فرضیه وجود دارد ک

مهرگان دریایی ممکن است منشا میکروبی داشته باشند، که بی

 ودِخ مرتبط با اسفنج را به جایِ هایباکتریاحتمال استفاده از 
 بین شده مشاهده ساختاری هایشباهت. (14) هددمیسفنج نشان ا

 ینیزم هایمیکروارگانیسم و دریایی هایاسفنج فعال ترکیبات
 اصلی منابع توانندمی اسفنج با مرتبط هایباکتری که هداد نشان
 مطالعات این، بر علاوه. (11،12)باشند  فعال ترکیبات این از برخی
 هایمیکروب از را یضدمیکروب هایفعالیت از وسیعی طیف متعدد
 را روبیمیک هایجمعیت این که اندکرده شناسایی اسفنج با مرتبط

 .(2)کند می تبدیل جدید هایضدمیکروب برای مهمی منبع به
بط هایی که با اسفنج مرتیا میکروارگانیسم هاباکتریبنابراین، 

هستند به احتمال زیاد دارای ترکیبات زیست فعالی هستند که شبیه 
های غربالگری .(1) نندکمیو تولید  به بستری هستند که زندگی
دارای فعالیت ی دریایی هااسفنجمختلف نشان داده که 

 گزارش قبلی . مطالعات(10) هستندای کنندهی امیدوارضدمیکروب
 هب دریایی مهرگانبی از طبیعی ترکیب 11444 از بیش که اندداده
 شده جدا هااسفنج از ها بیوتیک آنتی و زیستی فعال ترکیبات ویژه

 . (10)است 
 های مختلفی شاملدارای فعالیت .Haliclona spاسفنج 

. (1) اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدسرطانی استضدباکتریایی، آنتی
دارای پراکنش جهانی هستند و در تمام  Haliclonaهای اسفنج

شوند، اما بیشتر تمایل دارند در زیستگاه های یافت میآبها اعماق 
 مناسبیمکان  هااسفنج(. این 0تر دیده شوند )جزر و مدی کم عمق

ریان ج نند، زیرا تغذیه ثابت فیلترکمیفراهم  هاباکتریبرای رشد 
ند و مواد زائد دفع شده توسط اسفنج کمیمداوم آب دریا را فراهم 

 هایباکتری(. نشان داده شده که 14واند منبع غذایی باشد )تمی
ل را تشکی هااسفنجدرصد از کل زیست توده  04وانند تا تمیدریایی 
موضوع  Haliclonaی دریایی متعلق به جنس هااسفنج(. 8دهند )

(. تحقیقات اخیر بر روی 2اند )ای بودهیایی گستردهمطالعات شیم
ه های ثانویمنجر به جداسازی انواع متابولیت Haliclonaهای گونه

ها، استیلنفعال زیستی از جمله آلکالوئیدها، ماکرولیدها، پلی
 (.11) کتیدها، استروئیدها، پپتیدها و مشتقات هالوژنه شده استپلی

و  .Haliclona spی اسفنج ضدمیکروببا توجه به پتانسیل 
، ی جدید که کابرد دارویی دارندضدمیکروباهمیت کشف ترکیبات 

ی این اسفنج جمع آوری شده ضدمیکروبدر پژوهش حاضر فعالیت 
 .از جزایر لارک و کیش مورد بررسی قرار گرفت

 

 هاروش
 بردارینمونه

از دو جزیره  هااسفنجبرداری نمونهدر مطالعه تجربی حاضر، 
 14انجام شد. تعداد  1000در پاییز  در خلیج فارس لارک و کیش

-Aشکل )متری جزیره لارک  14-11 نمونه اسفنج از عمق حدود

-Bشکل )متری جزیره کیش  24-11نمونه از عمق  12و تعداد  (1

ل های استریل منتقبه بطری هانمونه آوری شدند.غواصی جمع با (1
 و در زنجیره سرد به آزمایشگاه منتقل شدند.
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 نصیری و همکاران/  218

 1441 زمستان، 4 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 
 ( جزیره کیشB( جزیره لارک و Aجمع آوری شده  .Haliclona spی هااسفنج. 1-شکل

 

ط های مرتبسازی باکتریشناسایی، جداسازی و خالص

 .Haliclona spبا اسفنج 
در سطح  اهاسفنجشناسایی  ،ها به آزمایشگاهنمونهپس از انتقال 

های مورفولوژیکی بر اساس کلید شناسایی اساس ویژگی جنس بر
Hooper (2440انجام شد. نمونه )های متعلق به جنس 

Haliclona sp. یهانمونه .انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند 
تیک آسپپس از شستشو با آب استریل در شرایط شده  یجمع آور

ها، یده شدند. پس از هموژن شدن نمونهمتری برسانتی 1به قطعات 
ی هاهای تهیه شده روی محیطرقیق سازی متوالی انجام شد. رقت

 ،Starch caseinnitrate agar (SCNA)شامل  یجداسازکشت 

Marine zobell agar (MZA) ،Glycerol asparagine agar 

(GAA) ،Marinesponge agar (MSA) یشده و در دما حیتلق 
. خالص سازی (11)شدند هفته انکوبه  0گراد تا  یدرجه سانت 28

های جداسازی شده با استفاده از تکنیک کشت متوالی و باکتری
کوپی ماکروسبررسی خلوص با استفاده از مشاهدات میکروسکوپی و 

های غربالگری خالص شده تا انجام آزمونهای انجام شد. نمونه
درجه  -24درصد در دمای  24بصورت تلقیح شده در گلیسرول 

 سلسیوس نگهداری شدند.
 

های ثانویه و غربالگری فعالیت تولید متابولیت

 های استخراج شدهضدمیکروبی متابولیت
های های زیستی باکتریبه منظور غربالگری فعالیت

های منتخب با تراکم نسیون سویهسوسپا ،سازی شدهخالص
CFU/ml 114  .تهیه و در محیط کشت نوترینت براث تلقیح شد

روز برای  2در مدت متناسب ) C °28پس از انکوباسیون در دمای
کند رشد( مایع  هایباکتریروز برای  2الرشد و تا های سریعباکتری

. ردیدگتخمیری حاصله برداشت شده و با استفاده از پمپ خلاء فیلتر 
های زیست سنجی مورد مایع تخمیری بدست آمده در آزمون

ازی جداس هایباکتریی ضدمیکروب فعالیتاستفاده قرار گرفت. 

شده با استفاده از روش انتشار از چاهک در مقابل باکتری گرم مثبت 
Micrococcus luteus (0) مورد سنجش قرار گرفت. 

 
 نتایج

ی ضدمیکروباثر  تعیینهدف حاضر با  مطالعه تجربی
جمع آوری شده  .Haliclona spی هااسفنجهای مرتبط با باکتری

ها در از جزایر لارک و کیش انجام شد. نتایج جداسازی باکتری
، MSAهای کشت محیط های کشت مختلف نشان داد محیط

SCNA ،MZA  وGAA با جداسازی ترتیبه ب CFUg-1 

بیشترین  21/2±20/4و  41/4±82/0،40/4±24/0، 41/4±88/1
برداری شده از جزیره لارک ی نمونههااسفنجمیزان باکتری را از 

ی هااسفنج(. این نتایج در مورد A2-جداسازی نمودند )شکل
ها ش نشان داد بیشترین میزان باکتریآوری شده از جزیره کیجمع

و  MSA ،SCNA ،MZAهای کشت ترتیب توسط محیط به

GAA ترتیب ه به میزان بCFUg-1 42/4±11/0 ،41/4±48/1 ،

 (.B2-)شکل گردیدندجداسازی  10/0±10/4و  42/4±04/0
استخراج  یهامتابولیتی ضدمیکروبنتایج غربالگری فعالیت 

سازی شده دارای فعالیت سویه باکتری خالص 12 ؛شده نشان داد
(. نتایج ارزیابی فعالیت 1-و جدول 0-باکتریایی بودند )شکلضد 

نشان داد که  M.luteusهای باکتری در مقابل ی سویهضدمیکروب
و   HK24هایبیشترین قطر هاله ممانعت از رشد مربوط به سویه

HL36  متر میلی 10/21±12/4و  00/20±11/1به ترتیب به میزان
و   HK81هایبوط به سویهو کمترین قطر هاله ممانعت از رشد مر

HL 77  میلیمتر  00/14±11/4و 10/12±11/1به ترتیب به میزان
 (.1-)جدول بودند

های جداسازی شده با استفاده از تکنیک سازی باکتریخالص
کشت متوالی و بررسی خلوص با استفاده از مشاهدات ماکروسکوپی 

حدود  ،(. در نتیجه این فرایند0-)شکلانجام شد و میکروسکوپی 
سازی گردید.سویه باکتری خالص 121
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 .( جزیره کیشB( جزیره لارک و Aدر محیط های کشت مختلف  .Haliclona spی هااسفنجاز  هاباکتریجداسازی  .2-شکل

 
 

 
 غالب جداسازی شده هایباکتریتصاویر میکروسکوپی از برخی  .3-شکل

 

 

 
 .Haliclona spمرتبط با اسفنج  هایباکترینمایی از فعالیت ضدباکتریایی . 4-شکل
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 M.luteusی سویه های باکتری در مقابل ضدمیکروبارزیابی فعالیت  .1-جدول

  (mm) قطر هاله ممانعت از رشد نام سویه ( mm) قطر هاله ممانعت از رشد سویهنام 

HL15 12/4±10/24 HL 81 11/1±10/12 

HL 23 12/4±00/11 HL 85 12/4±00/18 
HL 24 11/1±00/20 HK 5 21 
HL 31 12/4±00/10 HK 14 12/4±10/10 
HL 56 4±11 HK 36 12/4±10/21 
HL77 11/4±00/14 HK 41 11/1±00/10 

 بحث
 همزیست های میکروب که باورند این بر محققان از بسیاری

 ستیزی فعال ترکیبات از اینخوردهدست منبع دریایی مهرگانبی
 طالعهم و شناسایی ترکیبات این از کوچکی بخش تنها. (2)هستند 

های ماکوسیستنظیری از به مجموعه بی توجه با فارسخلیج .اندشده

در  ،هااسفنجمتنوع از جمله  دریایی موجودات دریایی گرمسیری با
 از یکی هااسفنج. (10)شود بندی میگروه تنوع زیستی بالا دسته

 اما دارند را طبیعی ترکیبات تولید توانایی که هستند موجوداتی این
 .تدر دسترس نیس آنها زیستی هایفعالیت مورد در کافی اطلاعات
 فونیع هایبیماری درمان و پیشگیری امکان یضدمیکروب مقاومت

 .هددمی کاهش را ها قارچ و هاانگل ،هاباکتری ها، ویروس از ناشی
 از برداریبهره و کشف جهت در روزافزون هایتلاش بنابراین،
 زیستطمحی .است موردنیاز فوریت به جدید یضدمیکروب ترکیبات

 زیاد یاربس تنوع با زمین روی هایاکوسیستم ترینغنی دریایی از
 حد تا آن فعال زیست ترکیبات حال، این با. شدبامیحیات  اشکال
 دریایی، موجودات میان از .(12)است  مانده ناشناخته زیادی
 در فعال زیست طبیعی محصولات منبع ترینامیدوارکننده هااسفنج

 دریایی طبیعی محصولات از %04 حدود و شوندمی گرفته نظر
یوکاریوتی و  . موجودات(18)هند دمی تشکیل را هشد شناخته
 محصولات از متنوعی طیف تولید بر مبتنی عمدتاً هاویروس

 فراهم را مدکارآ شیمیایی حفاظت امکان که هستند ثانویه متابولیت
 یباتترک از بسیاری که است داده نشان فزاینده شواهد .(10)کند می

 وسطت هااسفنج از ضدمیکروبی، ترکیبات جمله از فعال، زیست
در  .(14،12،24،21)شوند می تولید آنها میکروبی های همزیست

 اسفنج میکروبیوهش حاضر با هدف تعیین فعالیت ضداین راستا پژ
از جزایر لارک و کیش انجام شد. در نتیجه  .Haliclona spدریایی 

سویه باکتری خالص سازی گردید. نتایج  121حدود  ،این مطالعه
شان ی استخراج شده نهامتابولیتی ضدمیکروبغربالگری فعالیت 

تریایی باکسازی شده دارای فعالیت ضدسویه باکتری خالص 12داد 
 در یضدمیکروب فعالیت بیشترین باهای (. سویه1-بودند )جدول

 .رفتندگ قرار یضدمیکروب ترکیبات سازیخالص و جداسازی معرض
ممانعت از رشد  هبا بیشترین قطر هال HL 81و  HK 41های سویه

متر میلی 11/1±10/12و  11/1±00/10به ترتیب به میزان 
رین کمتی را از خود نشان دادند و ضدمیکروببیشترین فعالیت 

 HLو  HL 56  ،HK 5های ی مربوط به سویهضدمیکروبفعالیت 

، 4±11با کمترین قطر هاله ممانعت از رشد به ترتیب به میزان  24
. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ندمتر بودمیلی 4±21و  4 24±

ی علیه باکتری ضدمیکروبدارای فعالیت  .Haliclona spاسفنج 
 .تاس Micrococcus luteusمثبت گرم

Nursyam نشان دادند که اسفنج و همکارانHaliclona sp. 
 مهار ناحیه قطر باStaphylococcus aureus قادر به مهار رشد 

 گزارش کردند که و همکاران  Hoppers.(1)متر بود میلی 0/12
ای معتدل کارولینای آوری شده از آبهجمع.Haliclona sp اسفنج 

 که به دلیل بیش از یک بودهی ضدمیکروبشمالی دارای فعالیت 
به بررسی خواص  پور و همکارانکریم .(2)است  ترکیب

جمع آوری شده از جزیره لارک  H. caeruleaدمیکروبی اسفنج ض
 اثر بیشترین متانولی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که عصاره

 لوسباسی مثبت گرم هایباکتری بر ویژه به را ضدباکتریایی
 با اورئوس استافیلوکوکوس و mg/ml 1/2غلظت  با سوبتیلیس

 الیتفع بیشترین اتری اتیل دی عصاره. ندداشت mg/ml 1غلظت 
گیری شد و نتیجه داد نشان mg/ml 1 غلظت در را اکسیدانیآنتی

 ریبیشت باکتریایی ضد خاصیت H. caerulea متانولی که عصاره
 انیاکسید آنتی اثر دارای اسفنج این اتری اتیل دی عصاره و دارد

 .(22)است  بالاتری
 Hoppers بررسی فعالیت در  ایطی مطالعه و همکاران

 این از خام گزارش کردند که عصاره، .Haliclona spی ضدمیکروب
 گرم هایباکتری همه برابر در دیسک انتشار هایآزمایش در اسفنج
 رابرب در مهار میزان اگرچه ،ه استداشت فعالیت مثبت گرم و منفی
 برابر در متانولی عصاره مشابه، طور به. (2)بود  کم هاسویه بیشتر

 هعصار که حالی در بود، فعال شده آزمایش باکتری 2 از باکتری 0
 بیعتط در ترکیبات که دهدمی نشان که این نبود، بازدارنده هگزان
 فعالیت مورد در دیگر تحقیقات از بسیاری .هستند ترقطبی

 رشد زا بیشتری مهار دریایی، هایاسفنج هایعصاره ضدباکتریایی
 نشان یمنف گرم هایباکتری با مقایسه در را مثبت گرم هایباکتری

 ناظمیهای این پژوهش با محققانی مانند یافته .(20،21)دهند می
های گرم که ذکر کردند باکتری و همکاران  Hoppersو و همکاران

های اسفنج حساس هستند همخوانی داشت مثبت به عصاره
طی مطالعه خود بر روی ارزیابی فعالیت  ناظمی و همکاران .(2،20)
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گزارش کردند که  .Haliclona spضدمیکروبی اسفنج دریایی 
 گرم مثبت فعال بود. همچنین هایباکتریاتری بر روی عصاره اتیل

 وانتمیرا  .Haliclona spپیشنهاد کردند که  ها،یافتهآنها بر اساس 
 .(20) گرفت نظر در جدید قارچ ضد و بیوتیک آنتی منبع عنوان به

Kennedy دریایی نشان دادند که اسفنج و همکارانH. 

simulans ایرلند، دارای  ساحلی هایآب آوری شده ازجمع
 سودوموناس مهم هایپاتوژن در برابر یضدمیکروب هایفعالیت

 مقاوم ورئوسا استافیلوکوکوس دیفیسیل، کلستریدیوم آئروژینوزا،
 اننش مطالعه . اینهستندزا بیماری مخمر هایسویه و دارو چند به
 متنوع H. simulans اسفنج از باکتری کشت قابل بخش که داد

 برای یمنبع عنوان به زیادی پتانسیل دارای رسد می نظر به و است
 .(20)ت اس پزشکی با مرتبط جدید بیولوژیکی فعال عوامل کشف
Ely گزارش کردند که اسفنج  و همکارانH. cribricutis فعالیت 

 و Klebsiella هایگونه برابر در توجهی قابل ضدباکتریایی

Vibrio cholerae (22) دارد. 
 در شده کشت هایباکتری یضدمیکروب غربالگری سنجش

 شده جدا هایسویه از درصد 14 تقریباً  که داد نشان مطالعه این
 هایفعالیت در تنوع از وسیعی طیف .دارند یضدمیکروب فعالیت

 دشومی داده نشان اسفنجی هایگونه توسط که یضدمیکروب
 بین رد شیمیایی ترکیب و غلظت در تفاوت دلیل به است ممکن

 منبع Haliclona جنس ی متعلق بههااسفنج. (28)باشد  هاگونه
 آمیدهایدی ها،آمینوالکل جمله از طبیعی، محصولات از غنی

 ها، ونآلکالوئیدها، هیدروکین اسفنگوئیدی، بازهای ماکروسیکلیک،
. (2)ند ترپنوئیدها هست و استروئیدها حلقوی، پپتیدهای ها، استیلن

ی این هااسفنجبنابراین با توجه به تعداد زیاد ترکیبات جدا شده از 
 .دنباش یضدمیکروب فعالیت دارای که نیست آور تعجب جنس،
Fahy گزارش کردند که اسفنج دریایی و همکارانHaliclona sp. 

 لکالوئیدآ عنوان به حاوی ترکیبی به نام هالیکلونادیامین است که
  .(20) شودشناخته می اصلی یضدمیکروب
وبی خبه میکروبی هایهمزیست داشتننگه خاطربه هااسفنج

 نوع دو از یکی عنوان به توانندمی معمولاً و (0،04) اندشده شناخته
. (0)شوند بندی کم طبقه میکروبی بالا و فراوانی میکروبی فراوانی

 .H کارائیب شامل اسفنج .Haliclona spp گونه از سه

vansoesti  (01)، و H. tubifera و (02) مکزیک خلیج از 
Haliclona (gellius) sp. با ییهااسفنج در (00) مونتری بندر از 

 اسفنج این رسدمی نظر اند. به شده توصیف کم میکروبی فراوانی

 تولید در است ممکن که است هاییمیکروب از برخی میزبان
 و بیوتیکیآنتی ترکیبات جداسازی برای. باشند دخیل بیوتیکآنتی

 رد. شود انجام بیشتری کارهای باید آنها ساختار ساختن روشن
 یا میزبان) کبیوتیآنتی تولیدکننده ارگانیسم شناسایی بعد، مرحله

 در هک حالی در. باشد برانگیز چالش کار یک واندتمی( میکروب
 شتک شود، کشت تولیدکننده ارگانیسم است ممکن موارد برخی

 هک ناشناخته میزبان عوامل دلیل به معمولاً همزیست هایمیکروب
 . (2)است  دشوار شودمی آنها رشد باعث

 

 گیرینتیجه
استخراج  هایباکترینشان داد که حاضر پژوهش  هاییافته

ی موثری ضدمیکروبدارای فعالیت  .Haliclona spشده از  اسفنج 
 های جداسازی شده از اسفنج دریاییباکتریلذا . هستند

Haliclona sp.  از خلیج فارس پتانسیل آن را دارد که به عنوان
مناسبی در تحقیقات آینده برای جداسازی ترکیبات موثر  کاندید

ضدباکتریایی و برای تحقیقات بیشتر برای جداسازی ترکیبات فعال 
 .زیستی معرفی گردد

 

نامه ناین مقاله مربوط به بخشی از پایا تشکر و قدردانی:

تی ارزیابی تنوع زیس ؛تحت عنوان ،نحله نصیری ،دکترای دانشجو
دانی اکسیی و آنتیضدمیکروبوتوکسیک، های سیتو فعالیت

آوری شده از جمع .Haliclona spهای مرتبط با اسفنج باکتری
ریای فارس و دباشد که در پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس میخلیج

عمان انجام شد. بدین ترتیب از این پژوهشکده و کسانی که ما را 
شکر کمال ت در به ثمر رساندن این کارهای تحقیقاتی یاری کردند

 .و قدردانی را داریم

 

نصیری: کار آزمایشگاهی، متدولوژی،  :نقش نویسندگان

نگارش مقاله. طاهری زاده: نویسنده مسئول،  و هاآنالیز داده
ادیت مقاله. و آزایشگاهی،  ادیت مقاله. گذری: کار و پردازی،دهای

اند ودهبه مقاله یا بازنگری آن سهیم همه نویسندگان در نگارش اولی
و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت مندرج 

 .ن را می پذیرندآدر 
 

 تضادونه گ هیچنند که کمیتصریح ویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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