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 خالص و جدا .Symbiodinium sp ییباکتریاضدبررسی خواص سیتوتوکسیک و 

 عمان و فارس هایخلیجدر  Stichodactyla haddoni از شقایق دریایی شده
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 چکیده
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 مقدمه

 ،جانور زیادی تعداد شامل دریایی محیط

 که است ناشناخته میکروارگانیسم و گیاه

 در .کندمی مندعالقه مطالعه به راپژوهشگران 

 کاربردهای برای دریایی هایجلبک ها،آن میان

 گسترده طور به پزشکیزیست و زیستی مختلف

 هایریزجلبک. گیرندمی قرار بررسی مورد

 شوندمی یافت دریایی سیستم در معموال دریایی

 شوندمی آزمایش صنعتی کاربردهای برای و

(Kim, 2015). هاییجلبکریز هادینوفالژله 

 دریایی سموم از بسیاری تولید با که هستند

 زیستی فعال مواد و سموم. هستند مرتبط

 بر ثیرتا تجاری، ثیرتا دلیل به هادینوفالژله

 کاربردهای دیگر و دریایی غذاهای ایمنی

 اندگرفته قرار توجه مورد ،دیگر صنایع و پزشکی

(Camacho et al., 2007; Fusetani and 

Kem, 2009).  

 پتانسیل کشف به زیادی از طرفی عالقه

 مانند هاییمیکروارگانیسم بیوتکنولوژیکی

 ترآسان هاآن کشت زیرا دارد، وجود هاریزجلبک

 منبعی و دارند یکوتاه تولید زمان ،است

 دارو کشف برای نشده، کشف هنوز و تجدیدپذیر

 از وسیعی طیف اگرچه حال، این با. هستند

 ریزجلبکی هایعصاره از دارویی هایفعالیت

 های دارای پتانسیلگونه اما است، شده مشاهده

 Ebrahimi Nigjeh) هستند ناشناخته اغلب

et al., 2013; Samarakoon et al., 2013 .)

 Alexandrium tamarenseمثل  هادینوفالژله

 هایمتابولیت از مفید استفاده امکان دلیل به

 اسیدهای حاوی جمله گلیکولیپیدهای از هاآن

         .اندشناخته شده ،نشده اشباع چرب

 و (Tetrodotoxinتوکسین )تترودو همچنین

 اگرچه ،(Goniautotoxins) هااتوتوکسینگونی

 شده ثابت اما هستند، سمی بسیار هایمولکول

 با تاثیر بر بیهوشیماده که به عنوان  است

 درمانی ابزار یک مفید هستند و سدیم هایکانال

 هایدوره برای مسکن یک عنوان به موثر و امن

          عوارض دادن نشان درمان بدون طوالنی

 ,Ferrara) شونداستفاده می ناخواسته جانبی

 جنس از دریایی های(. دینوفالژله2020

Amphidinium انواع همزیست با کرم پهن 

 آمفیدینولیدها،) سیتوتوکسیک ماکرولیدهای

 زنجیره با کتییدهایپلی یا و( غیره و I کاربنولید

 هاآمفیدینول ها،لوتئوفانول ها،کلوپسینول) بلند

 تمام میان در. کنندمی تولید را( غیره و

 سمیت N و H آمفیدینولیدهای آمفیدینولیدها،

 هایرده برابر در را توجهی قابل قوی سلولی

Kobayashi) دادند نشان انسانی تومور سلول  

and Tsuda, 2004). 
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 برابر در مقاوم زایعوامل بیماری تکامل

 انسانی، هایبیماری دیگر با همراه بیوتیکآنتی

 آبزیان مشکالتی مانند پرورش در اغلب

آورد، این امر موجب شده ها به وجود میبیماری

 زیستی فعال هایمولکول برای است که  جستجو

 Leone et)افزایش یابد  طبیعی منابع از جدید

al., 2013) .برای جایگزین رویکرد یک 

 است طبیعی ترکیبات از استفاده هابیوتیکآنتی

 کندمی محدود را زابیماری هایباکتری رشد که

(Kokou et al., 2012). که  هاپورفیرین

 کلروفیل مشابه مولکولی ساختار با هاییرنگدانه

وجود ها دینوفالژله درو هستند  هموگلوبین و

 نشان ضدباکتریایی از خود فعالیت دارند،

 Malik et al., 1990; Shannon)دهند می

and Abu-Ghannam, 2016.) Nagai  و

به  اترپلی ترکیب دوازده 1990همکاران در سال 

 هایفعالیت را برای هادینوفالژله از دست آمده

 ،Aspergillus niger بر ضدقارچی

Penicillium funiculosum، Candida 

rugosa  برضدباکتریایی و Escherichia 

coli، Bacillus megaterium و 

Staphylococcus aureus دیسک روش به 

کاغذی بررسی کردند و نتایج نشان داد که 

در  .دارای قدرت ضد قارچی قوی بودند اترهاپلی

 آزمایش ترکیبات باکتریایی ضد حالی که قدرت

 .(Nagai et al., 1990) نبود توجه قابل شده

 دو B و A (Karatungiolsهای )کاراتانژیول

 کشت از ضدمیکروبی، پلیول جدید ترکیب

 Amphidinium همزیست دریاییدینوفالژله 

sp.  توسطWashida 2006 و همکاران در سال 

 را ضدقارچی فعالیت A کاراتانژیول کهشد  جدا

 میکروگرم 12 با Aspergillus niger برابر در

 علیه را ضدپروتوزوئید فعالیت و دیسک در

Trichomonas لیترمیلی در میکروگرم 1 با 

          و همکاران در سال Leutou .داد نشان

 گلیسرول مونوگاالکتوزیلدیسیل 2020

(Monogalactosyldiacylglycerol: MGDG) 

 گلیسرول مونوآسیل مونوگاالکتوزیل یکرا که 

(MGMG) اسید استرمتیل یک و شده شناخته 

 شده اشباع نشده و چند اشباع چرب

(PUFAME) دریایی دینوفالژله از است 

Karenia mikimotoi  استخراج و فعالیت

را بررسی کردند و آن و ضدقارچی ضدباکتریایی 

 از توانایی ترکیبات از یک نتیجه گرفتند که هیچ

 هایگونه رشد از جلوگیری یا بردن بین

 ندادند. نشان را قارچی یا باکتریایی

 بررسی برای مطالعات اولین از یکی

 سال در Symbiodinium از طبیعی محصوالت

   انجام همکاران و Nakamura توسط 1993

 بیشتر طبیعی شده استخراج محصوالت .شد
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Symbiodinium توسط Nakamura  و

           شامل که شد معرفی( 1998همکاران )

              اتانولی عصاره از جدید ترکیب چهار

          متفاوت شرایط تحت شده کشت هایسلول

 (Zooxanthellabetaineئین )ازوگزانتالبتبود: 

A و B ،ترکیبات ( آلکالوئیدAlkaloid)          

C30 و ( زوگزانتالمینZooxanthellamine ) 

 نام به( Ceramide) لیپید نوع یک و

Symbioramide-C16 های دینوفالژله .بودند

 Symbiodiniumجنس با همزیست 

        زنجیره با هیدروکسیلهپلی ماکرولیدهای

 هازوگزانتالتوکسینبلند مانند 

(Zooxanthellatoxins) ، زوگزانتالمیدها

(Zooxanthellamides و سیمبیودینولید )

(Symbiodinolide )کنند کهرا تولید می 

 .کنندمی فعال را ولتاژدار 2Ca+ هایکانال

 ضدباکتریایی فعالیت و سلولی سمیت تاکنون

با شقایق دریایی  همزیست جلبک روی

Stichodactyla haddoni نشده انجام ایران در 

 ارزیابی پژوهش این هدف، راستا این در .است

 عصارهضدباکتریایی  فعالیت و سلولی سمیت

Symbiodinium sp. از شده خالص و جدا            

S. haddoni خلیج و فارس خلیج مناطق از 

خالص  .Symbiodinium spهمچنین  و عمان

 .و کشت شده در شرایط آزمایشگاهی بود

 هاروش و مواد

جداسازی  و دریایی شقایق آوریجمع

Symbiodinium sp. 
 Stichodactyla موکتی شقایق دریایی

haddoni  در منطقه جذر و مدی ( 1)شکل

 E ʺ9/39و  N ʺ4/40 ʹ59 °26) جزیره قشم

 و N ʺ1/50 ʹ04 °27) (، جزیره هرمز°56 11ʹ

E ʺ9/25 ʹ29 °56 ) خلیج عمانو                    

(N ʺ6/49 ʹ21 °25  وE ʺ1/22 ʹ36 °60)  

( طی دو فصل زمستان و تابستان 2)شکل 

های تابستان چابهار یک . در نمونهآوری شدجمع

دیده  S. haddoniنمونه سفید شقایق دریایی 

 .(1)جدول  شد که آن نیز ارزیابی شد

بالفاصله پس از انتقال شقایق دریایی به 

 هایدینوفالژلهدانشگاه هرمزگان  آزمایشگاه

به روش  Symbiodinium همزیست

گیری شد سازی دستی جدا و عصارههموژن

(Jeffrey and Haxo, 1968 پس از .)

ها آب های همزیست، به آنجداسازی دینوفالژله

شد، سپس ورتکس دریای خلیج فارس افزوده 

(48SX3 ،و  در دور  ،پایا پژوهش پارس )ایران

rpm1200  دقیقه سانتریفیوژ ) 5به مدتZ 36 

HK ،Hermleفاز رویی دورریز ، آلمان( شدند .

شد و به رسوب به دست آمده دوباره آب دریای 

خلیج فارس افزوده شد.
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 آن .Symbiodinium spو جلبک همزیست  Stichodactyla haddoni: شقایق دریای 1شکل 

 

 

 (ArcGIS 10.3نقشه با ترسیم برداری شقایق دریایی ): مناطق نمونه2شکل 
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 Stichodactyla haddoni بردارینمونهمناطق و ها زمان :1 جدول

 نام اختصاری منطقه فصل نمونه

 HS هرمز تابستان 1

 HW هرمز زمستان 2

 SQ قشم تابستان 3

 WQ قشم زمستان 4

 ChS چابهار تابستان 5

 ChW چابهار زمستان 6

 Culture آزمایشگاه و کشت شده خالص Symbiodiniumعصاره  7

. سپس شدمراحل شستشو چندین بار تکرار 

بیوتیک افزوده شد و در محیط ها آنتیبه نمونه

درجه  23±1 دمای تحت ASP12کشت 

 2 روشنایی و ساعت 15 نوری دوره وگراد سانتی

 و طهماسبی) تاریکی کشت داده شد ساعت

 Guillard and Ryther؛1396دارکی،  زارعی

؛ Schoenberg and Trench,1980؛ 1962

Chang et al., 1983 ؛Polne‐Fuller, 1991؛ 

Rogers and Marcovich, 2007 در انتهای .)

 کردندست آمده با اضافه ه توده بکشت از زی

 هاشد. نمونهانجام گیری حالل متانول عصاره

-Opr) درایر فریز توسط ابتدا گیریعصارهبرای 

fdu-7012 ،Operonخشک( ، کره جنوبی 

 50 در ریزجلبک پودر از گرم 1 سپسند. شد

 تاریکی در ساعت 24 مدت به متانوللیتر میلی

 و شد برداشتهمایع رویی پس از آن،  .گرفت قرار

 ریخته متانوللیتر میلی 50 دوباره رسوب روی

 عصاره. گرفت قرار تاریکی در ساعت 24 و شد

 از استفاده با نیز دوم مرحله از آمده دست به

 اضافه اول مرحله عصاره به و فیلتر صافی کاغذ

-B-S1) روتاری توسط حالل نهایت در. شد

IP44و حذف اتاق دمای درایران(  تجهیز، ، ورقا 

 دمای در استفاده زمان تا شده خشک هایعصاره

 شدند. نگهداریگراد درجه سانتی -18

 

 سیتوتوکسیک بررسی خاصیت

 خاصیت، بررسی حاضر در مطالعه

 عصاره سمیت تعیین وسیتوتوکسیک 

Symbiodinium (50LC ) آزمایشتوسط 

Artemia salina (BST ) شور آب میگوی

 ;Meyer et al., 1982) شد انجام

Mclaughlin et al., 1998).  انجامبرای 
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 آرتمیا سیست برای تبدیل ،شناسیسم آزمایش

 آب از استفاده با سیست گرم 1، (ناپلی) نوزادبه 

 30±2 دمای با شده فیلتر فارس خلیج دریای

. شد انکوبه خنثی pHو گراد درجه سانتی

 آکواریم یکزمان انکوباسیون در  در هاسیست

 پمپ و آکواریومی بخاری یک دارای ایشیشه

 عصاره یهانمونه .ه بودندشد داده قرار هوا

Symbiodinium sp. 2000  یهادر غلظت ،

 ppm5/62و  125، 250، 500، 1000

سازی خانه رقت 24پلیت در سازی و آماده

کل این مراحل برای حالل عصاره نیز ند. شد

در هر . بررسی شد شاهدانجام شد که به عنوان 

بازماندگان  و قرار داده شدناپلی آرتمیا  10خانه 

و غلظت  ساعت شمارش 72و  24پس از 

 درصد 95 نانیاطم درجهبا  (50LC) یکشندگ

و  هیروش تجزمحاسبه شد و در نهایت به کمک 

 بررسی SPSS 20افزار مدر نر Probit لیتحل

 (.Finney, 1971) شد

 

 ضدباکتریاییسنجش خاصیت 

 بر .Symbiodinium spهای عصاره اثر

 Escherichia انسانی زایبیماری هایباکتری

coli ،Staphylococcus aureus از استفاده با 

 ,NCCLS) بائر -کربی دیسک انتشار روش

 آگار هینتون -مولرمحیط کشت  روی بر (1997

(Muller Hinton Agar )برای  گرفت. انجام

که  S. aureusو  E. coliهای این کار، باکتری

از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه شده 

حاوی  در پلیت خطی روش از استفاده بابودند 

. سپس ، کشت داده شدندمحیط کشت

 در کشت صفحه از تک کلونی هایباکتری

 هایلوله در و استخراج استریل کامال شرایط

 محیط کشت مایع الکتوز لیترمیلی 5 حاوی

 ها،باکتری رشد برای .ندشد کشت( LB) براث

 درجه 37±1دمای  در ساعت 6 مدت به هالوله

، INB200) گراد در انکوباتورسانتی

Memmert ،کدورت  .شدند قرار داده (آلمان

های کشت شده با استاندارد نیم باکتری

 در سوسپانسیون سپس فارلند مقایسه ومک

 Blank)ها شد. دیسک تلقیح کشت محیط

Paper 6.4mm) روی آرامی به با پنس استریل 

 طوری به ،ندشد داده فشار کشت محیط سطح

 کمک هسپس ب .ندبود آگار با کامل تماس در که

 Symbiodinium عصاره یکرولیترم 15سمپلر 

sp. بردارینمونه منطقه هر آوری شده ازجمع 

 125، 250، 500، 1000، 2000های )در غلظت

با سه تکرار در هر محیط کشت ( ppm5/62و 

ها تزریق شد. یک محیط کشت به روی دیسک

عنوان شاهد استفاده شد و روی دیسک به مقدار 

با سه تکرار متانول که حالل  یکرولیترم 15



 1400(، 2)9و بیوتکنولوژی آبزیان:  فیزیولوژی                                       غم سوستانی و همکاران                     بی [132]

 

 .بود تزریق شد .Symbiodinium spعصاره 

مثبت، از دو محیط  شاهد برآوردبرای همچنین 

بیوتیک تجاری کشت حاوی دیسک آنتی

     ها شد و در نهایت پلیت سیلین استفادهآمپی

درجه  37±1ساعت در دمای  24به مدت 

درون انکوباتور قرار وارونه به صورت گراد سانتی

ها با قطر هالهیاد شده پس از مدت  .گرفتند

 ,.Yousefzadi et al) گیری شدکولیس اندازه

به دست آمده های تجزیه و تحلیل داده .(2014

افزار با نرمسنجش خاصیت ضدباکتریایی از 

SAS 9.4  ها به روشمیانگینو مقایسه LSD 

 SPSS 20افزار با نرم Probit تحلیلو  و تجزیه

 درصد انجام شد. 95اطمینان  در سطح

 

 نتایج

 سیتوتوکسیک خاصیت

 خاصیت سیتوتوکسیک عصارهنتایج بررسی 

جدا  .Symbiodinium sp دینوفالژله متانولی

 Stichodactylaشقایق دریایی شده از 

haddoni از فصل تابستان و زمستان  طی دو

 Symbiodiniumو  عمانخلیج فارس و خلیج 

sp. کشت شده در شرایط آزمایشگاهی طی         

عصاره متانولی  نشان داد که 72و  24

Symbiodinium sp.  جدا شده از شقایق

ساعت  72و  24در تابستان چابهار طی دریایی 

دارای خاصیت های دیگر نسبت به نمونه

 179/0) کمتر 50LCسیتوتوکسیک بیشتر با 

 ساعت و 24پس از لیتر گرم در میلیمیلی

ساعت(  72پس از لیتر گرم در میلیمیلی 075/0

 50LCپس از آن تابستان قشم بیشترین  .بود

ساعت  24پس از لیتر گرم در میلیمیلی 488/0)

 72پس از لیتر گرم در میلیمیلی 164/0و 

نشان داد و  ی دیگرهاساعت( را نسبت به عصاره

در نظر  شاهدنسبت به متانول که به عنوان 

 50LC 568/0 با اختالف شده بودگرفته 

ساعت( و  24)پس از لیتر گرم در میلیمیلی

 72)پس از لیتر در میلیگرم میلی 275/0

ساعت( خاصیت سیتوتوکسیک بیشتری را نشان 

 .(4و  3 هایو شکل 2)جدول  داد

 

 اییخاصیت ضدباکتری

 Escherichia coliباکتری 

ها نشان واریانس دادهلیل حآزمون تنتایج 

 .Symbiodinium spعصاره اثر  داد که

در شش منطقه مورد  S. haddoni همزیست با

کشت شده در  .Symbiodinium spبررسی و 

 Escherichiaشرایط آزمایشگاهی بر باکتری 

coli (.3دار نبود )جدول معنی 
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 72و  24پس از قرار  Artemia salinaبر  .Symbiodinium spهای : اثرات سیتوتوکسیک عصاره2جدول 

 مواجهه ساعت

ساعت مواجهه 72 از پس ساعت مواجهه  24پس از    

 نمونه
LC50 

(mg/mL) 

 مرگ و میر
 )درصد(

LC50 
(mg/mL) 

 مرگ و میر
 )درصد(

 تابستان قشم 280/0±974/0 488/0 416/0±007/0 164/0

 زمستان قشم 282/0±094/0 282/0 257/0±043/0 140/0

 تابستان هرمز 762/0±200/0 379/0 228/0±008/0 105/0

 زمستان هرمز 592/0±126/0 290/0 312/0±035/0 155/0

 رنگی تابستان چابهار 350/0±052/0 179/0 151/0±009/0 075/0

 سفید تابستان چابهار 326/0±113/0 202/0 - -

 زمستان چابهار 388/0±056/0 193/0 201/0±038/0 115/0

 خالص و کشت شده Symbiodiniumعصاره  517/0±063/0 234/0 162/0±007/0 077/0

 متانول 617/31±441/0 056/1 596/1±171/0 439/0

 

 

 Symbiodiniumمختلف عصاره های ساعت در غلضت 24پس از  Artemia salina مانیدرصد زنده :3شکل 

sp.  خطای استاندارد( ±)میانگین .Th :؛ تابستان هرمز نمونهZh :؛ زمستان هرمزTQ :؛ تابستان قشمZQ :

؛ شقایق سفید چابهار نمونه: Tch white ؛زمستان چابهار: Wch؛ چابهارتابستان : Tch؛ زمستان قشم

Culture : ؛کشت شده در شرایط آزمایشگاهینمونه methanol :.متانول 
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 Symbiodiniumهای مختلف عصاره ساعت در غلضت 72پس از  Artemia salinaمانی : درصد زنده4شکل 

sp.  خطای استاندارد( ±)میانگین .Th نمونه تابستان هرمز؛ :Zh زمستان هرمز؛ :TQ تابستان قشم؛ :ZQ :

: نمونه شقایق سفید چابهار؛ Tch white ؛: زمستان چابهارWch: تابستان چابهار؛ Tchزمستان قشم؛ 

Culture نمونه کشت شده در شرایط آزمایشگاهی؛ :methanol.متانول : 

 

 همزیست با .Symbiodinium spباکتریایی ضدها، بررسی خاصیت واریانس داده تحلیل :3جدول 

Stichodactyla haddoni بر باکتری  مناطق مختلفآوری شده از جمعEscherichia coli 

 منایع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

خالص و 

 کشت شده

تابستان 

 هرمز

زمستان 

 هرمز

تابستان 

 قشم

زمستان 

 قشم

تابستان 

 چابهار

زمستان 

 چابهار

Escherichia coli 1 21/276 ** 178/32ns 147/11ns 249/74ns 262/81ns 178/32ns 200/79ns 

17/0 4 خطای آزمایشی  34/3  34/0  34/0  34/0  34/0  67/0  

22/6 - ضریب تغییرات  95/6  81/6  25/8  45/8  23/7  58/10  

nsدار: غیر معنی 

 (P<01/0درصد ) 99دار در سطح اطمینان : معنی**

ها نشان داد های دادهنتایج مقایسه میانگین

 باکتری برایعدم رشد  که بیشترین قطر هاله

E. coli (66/3 مربوط به عصاره میلی )متر

Symbiodinium sp.  هرمزدر زمستان جزیره 
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متر( مربوط به میلی 33/0و کمترین قطر هاله )

زمستان جزیره  .Symbiodinium spعصاره 

خالص و کشت  .Symbiodinium spقشم و 

 ( درمترمیلی 0شده در شرایط آزمایشگاهی )

 بود (مترمیلی 57/13) سیلینپنی با مقایسه

 (.5 شکل)

 

 Staphylococcus aureusباکتری 

واریانس نشان داد که لیل حآزمون تنتایج 

Symbiodinium sp.  همزیستS. haddoni 

شش منطقه  دریی باکتریاضداز نظر خاصیت 

 Staphylococcusمورد مطالعه بر باکتری 

aureus (.4دار نبود )جدول معنی 

ها نشان داد که نتایج مقایسه میانگین

متر( عدم رشد میلی 66/3بیشترین قطر هاله )

 Staphylococcus aureusبرای باکتری 

جدا  .Symbiodinium spمربوط به عصاره 

در زمستان جزیره هرمز    S. haddoniشده از 

          متر( مربوط میلی 33/0و کمترین قطر هاله )

            جدا شده از .Symbiodinium spبه عصاره 

S. haddoni  در زمستان جزیره قشم نسبت به

خالص  .Symbiodinium spشاهد )متانول( و 

آزمایشگاهی بود. قطر و کشت شده در شرایط 

جدا شده  .Symbiodinium spهاله در عصاره 

زمستان هرمز نسبت به  S. haddoniاز 

متر( کمتر بود و میلی 57/13سیلین )پنی

Symbiodinium sp.  خالص و کشت شده هیچ

 Staphylococcusاثر ضدباکتریایی بر باکتری 

aureus  (.6از خود نشان نداد )شکل

 

 

 Stichodactyla haddoni همزیست با .Symbiodinium spباکتریایی ضدبررسی خاصیت : 5شکل 

خالص و کشت شده در شرایط آزمایشگاهی بر  .Symbiodinium spو مناطق مختلف آوری شده از جمع
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های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون خطای استاندارد(. ستون ±)میانگین  Escherichia coliباکتری 

LSD تفاوت معنی( 05/0داری با یکدیگر ندارند<P). HS نمونه تابستان هرمز؛ :HW زمستان هرمز؛ :QS :

: نمونه کشت Culture: زمستان چابهار؛ ChW: تابستان چابهار؛ ChS: زمستان قشم؛ QWتابستان قشم؛ 

 .سیلیننیپ: Penicillin، : متانولmethanolشده در شرایط آزمایشگاهی؛ 

 
 جدا شده از .Symbiodinium spبررسی خاصیت ضدباکتریایی  ها،تحلیل واریانس داده: 4جدول 

Stichodactyla haddoni و آوری شده از مناطق مختلف جمعSymbiodinium sp.  خالص و کشت شده در

 Staphylococcus aureusبر باکتری شرایط آزمایشگاهی 

 منایع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

خالص و 

 کشت شده

تابستان 

 هرمز

زمستان 

 هرمز

تابستان 

 قشم

زمستان 

 قشم

تابستان 

 چابهار

زمستان 

 چابهار

Staphylococcus 

aureus 
1 21/276 ** 157/18ns 147/11ns 249/74ns 262/81ns 178/32ns 200/79ns 

17/0 4 خطای آزمایشی  34/0  34/0  34/0  34/0  34/0  67/0  

22/6  ضریب تغییرات  95/6  81/6  25/8  45/8  23/7  58/10  

nsدار: غیر معنی 

 (P<01/0درصد ) 99دار در سطح اطمینان : معنی**

 

 

 Stichodactyla haddoniهمزیست با  .Symbiodinium sp: بررسی خاصیت ضدباکتریایی 6شکل 

خالص و کشت شده در شرایط آزمایشگاهی بر  .Symbiodinium spآوری شده از مناطق مختلف و جمع

های دارای حروف مشابه، بر اساس خطای استاندارد(. ستون ±)میانگین  Staphylococcus aureusباکتری 
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: زمستان هرمز؛ HW: نمونه تابستان هرمز؛ HS .(P>05/0داری با یکدیگر ندارند )تفاوت معنی LSDآزمون 

QS تابستان قشم؛ :QW زمستان قشم؛ :ChS تابستان چابهار؛ :ChW زمستان چابهار؛ :Culture نمونه :

.سیلیننیپ: Penicillin: متانول، methanolکشت شده در شرایط آزمایشگاهی؛ 

 

 بحث

بررسی بار  اولین برایپژوهش حاضر در 

 عصاره ییباکتریاضدخاصیت سیتوتوکسیک و 

 جدا شده از .Symbiodinium sp دینوفالژله

در خلیج   Stichodactyla haddoni شقایق

 .Symbiodinium spفارس و دریای عمان و 

خالص و کشت شده در شرایط آزمایشگاهی 

 بسیار نقش طبیعی ترکیبات امروزه، .انجام شد

 دارند دارویی و پزشکی علوم در مهمی

(Nabipour et al., 2009،)  ترکیباتاز طرفی 

       دارای  .Symbiodinium spجدا شده از 

 درمان و عروق، پیشگیری کننده خواص تنگ

 و وجود یک ضدلوکمی استخوان، فعالیت پوکی

زیستی هستند  فعال سرامید از جدید نوع

(Kobayashi et al., 1988; Kobayashi et 

al., 1989; Nakamura et al., 1993; 

Onodera et al., 2005همچنین شواهد .) 

 شده مشتق ترکیبات مزایای رابطه با در زیادی

 ضدتومور، هایفعالیت جمله از ها،ینوفالژلهد از

 ،(پریدینین) هارنگدانه ضدویروس، و ضدالتهاب

 و خاصیت دارویی و سمی ها دارایکتیدپلی

 دارد وجود( PUFA مثل) چرب اسیدهای

(LaJeunesse et al., 2005; Sugawara et 

al., 2007; Senanayake et al., 2010; 

Onodera et al., 2014; De Jesus            

Raposo et al., 2015) .بررسی نتایج         

سیتوتوکسیک عصاره متانولی  خاصیت

Symbiodinium sp. جدا شده از S. haddoni 

 Symbiodiniumمطالعه و مورد شش منطقه 

sp. در شرایط آزمایشگاهی خالص و کشت شده 

 که داد ساعت نشان 72 و 24 طی

Symbiodinium sp.  دارای خاصیت

 نتایج با که یک استسسیتوتوک

McConnaughey (2012 ) که سموم

Symbiodinium  را شناسایی کردند و وجود

 بیشتردر را  Ca+2 هایسم کانال

Zooxanthellae همچنین. گزارش کردندها 

LaJeunesse سموم ( 2005) همکاران و

های هگوناغلب  Ca+2 هایکانال

Symbiodinium   ،را شناسایی و گزارش کردند

 باید توجه داشت که سموم .داشت مطابقت

     رسندمی نظر به فراوان کافی اندازه به جلبکی

بگذارند، از  ثیرات میزبان مرجان بر بتوانند تا

طرفی باید اشاره کرد که مقادیر محاسبه شده 
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 sp Symbiodinium.عصاره متانولی  50LCدر 

شش منطقه مطالعاتی  S. haddoniجدا شده از 

 عملکرد دلیل به نباشد، حداکثر است ممکن

 در متغیر سم میزان و سم، استخراج در ناقص

 بیشتر تواندمی Symbiodinium یهاجلبک

 تراکم به و کند اشغال را آلوده هایسلول حجم

 آندودرم درمتر مربع در سانتی سلول هامیلیون

 .(McConnaughey, 2012برسد ) مرجانی

 پژوهش این، ضدباکتریایی خواص بارهدر 

 Symbiodiniumشده از  جدا هایعصاره تاثیر

sp.  همزیست شقایق دریاییS. haddoni 

و  قشم، جزیره هرمز جزیره از شده آوریجمع

خالص و  .Symbiodinium spخلیج عمان و 

 دو مقابل در شرایط آزمایشگاهیکشت شده در 

انسانی  هایبیماری بروز عامل که باکتری گونه

 جدا هایهستند، مورد مطالعه قرار گرفت. عصاره

همزیست شقایق  .Symbiodinium spشده از 

ضدباکتریایی خاصیت  S. haddoni دریایی

 بسیار ضعیفی نشان دادند.

Williams  2007و همکاران در سال 

 S. haddoniدریایی  شقایق بافت هگزان عصاره

 ماهی باکتریاییزایی بیماریبررسی  برایرا 

Aeromonas hydrophila که آزمایش کردند 

 برابر دررا ( قطر مترمیلی 24) حساسیت حداکثر

 عوامل به نسبت باکتریاییزایی بیماری

 مقایسه، در همچنین. نشان داد ی دیگرزابیماری

 حساسیت دریاییبافت شقایق  هایعصاره

 به نسبت تریامیدوارکننده ضدمیکروبی

 از و دادند نشان باکتری سلول فاقد هایعصاره

 .S دریایی شقایق از بافتی هاینمونه رو، این

haddoni داروهای بیشتر اکتشاف برای 

 مرتبط هایباکتری به نسبت جدید ضدمیکروبی

 .(Williams et al., 2007) شدپیشنهاد 

Trick  1984و همکاران در سال β-diketone 

 برابر در فعال بیوتیکآنتی متابولیت یک را

که از  معرفی کردند دریایی هایباکتری

عوامل  .شودهای دریایی استخراج میدینوفالژله

محیطی روی الگوی زمانی رشد در تولید این 

همچنین . ها تاثیر نداشتماده در دینوفالژله

 طبیعی محیط در β-diketoneمشخص شد که 

 هاجلبک تخریب کاهش منظور به است ممکن

سطح جلبک تولید  با مرتبط هایباکتری توسط

همچنین  .(Trick et al., 1984) شوند

Leutou از 2020 سال در همکاران و 

 Karenia mikimotoi دریایی هایدینوفالژله

 ،(MGDG) گلیسرول مونوگاالکتوزیلدیسیل

 گلیسرول مونوآسیل مونوگاالکتوزیل یک

 استر متیل یک و( MGMG) شده شناخته

 شده اشباع چند و نشده اشباع چرب اسید

(PUFAME ) استخراج کردند و هیچ یک از این
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نشان  ضدقارچی وضدباکتریایی ترکیبات فعالیت 

 ندادند.

ضدباکتریایی که خاصیت  با توجه به این

 شرایط شود و درمربوط به تولیدات ثانویه می

 قابل میزان به هاترکیب این از برخی تنش

کنند و این می پیدا افزایش گیاهان توجهی در

 موجب فعال زیستی( Elicitors) الیسیتورهای

 تشکیل القای و دفاعی هایمکانیسم شدن

 شوندبه تنش می پاسخ و ثانویه هایمتابولیت

(Shilpa et al., 2010.) خاصیت  نبود

 و خالص .Symbiodinium spدر ضدباکتریایی 

آزمایشگاهی به دلیل  شرایط در شده کشت

تنش استریل بودن شرایط کشت و نبود 

ضعیف بودن  بارهشود و درباکتریایی توجیه می

 از شده جدا هایعصارهضدباکتریایی خاصیت 

Symbiodinium sp. دریایی شقایق همزیست 

S. haddoni قشم، جزیره از شده آوریجمع 

توان بیان داشت عمان می خلیجو  هرمز جزیره

 دریایی که این همزیست درون آندودرم شقایق

S. haddoni کندزندگی می (Dubinsky and 

Stambler, 1996) . ،فعالیتاز طرفی 

 از آن با مرتبط هایباکتری و بافت ضدمیکروبی

 برابر در دریا اعماق S. haddoni دریایی شقایق

و  Williamsمیکروبی توسط  زایبیماری عوامل

نشان  این امر .گزارش شده است 2007همکاران 

ه همزیست ب .Symbiodinium Spدهد که می

طور مستقیم دچار تنش باکتریایی چندانی 

ضدباکتریایی شود، در نتیجه تولیدات ثانویه نمی

 شود.بسیار ضعیف تولید می

 از شده جدا های متانولیعصارهدر مجموع، 

Symbiodinium sp. دریایی شقایق همزیست 

Stichodactyla haddoni از شده آوریجمع 

عمان اثر سیتوتوکسیک بر  خلیج خلیج فارس و

حالی که  در، نشان دادند Artemia salinaالرو 

            .چندانی نشان ندادندضدباکتریایی خاصیت 

 روی فیتوشیمیایی بررسی از این رو،

Symbiodinium sp. منجر تواندمی همزیست 

 جدیدی سیتوتوکسیک عوامل جداسازی به

.شود
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Abstract  

Symbiotic relationships play an important role in marine ecosystems. Among marine 

symbionts, marine dinoflagellate chemical compounds have drawn the interest of 

biologists and ecologists due to their rich supplies of unique active secondary metabolites. 

The aim of this study was to evaluate the cytotoxicity and antibacterial activity of 

Symbiodinium sp. extract isolated and purified from Stichodactyla haddoni in the Persian 

Gulf and the Gulf of Oman and purified and cultured Symbiodinium sp. in vitro. Sea 

anemone samples of S. haddoni were collected during summer and winter and 

Symbiodinium sp. was isolated from anemones by manual homogenization method and 

then cultured and extracted. Brine shrimp lethality test was used for investigation of 

Symbiodinium sp. extracts toxicity. The effect of extracts on human pathogenic bacteria, 

Escherichia coli and Staphylococcus aureus was also investigated. Results showed that 

the cytotoxicity of Symbiodinium sp. extracts during 24 and 72 hours showed the highest 

cytotoxicity in Chabahar summer with less LC50 (0.179 and 0.075 mg/mL, respectively). 

Comparison of antibacterial properties showed that the highest zone of inhibition was 

related to winter in Qeshm Island, but it was less than the penicillin zone. In general, the 

study of methanolic extracts did not show antibacterial properties, while they showed 

lethal effects on A. salina. Therefore, Symbiodinium sp. can be used as more specific anti-

cancer and anti-tumor tests as a cytotoxic dinoflagellate. 

Key words: Marine Microalgae, Dinoflagellate, Natural Marine Products, Bioactive 

Compounds, Carpet Sea Anemones. 
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