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مقدمه
واسـتخراج دنبـال بـه متعدددانشمندانامروزه

شیآساورفاهيبرافعالستیزباتیترکییشناسا
چنـد مهرگـان 	یبـ ها	اسفنج). 1(هستندبشرنسل

ســال50طــولدروباشــند	یمــییابتــدایســلول
شـناخته ییایـ دريطـال منبـع عنـوان بـه گذشته

هااسفنجزاشدهاستخراجمتعددباتیترک. اندشده
ودزیـ اسـرطان، چـون هـا بیماريازياریبسهیعل

هـاي قـارچ ويبـاکتر روس،یـ وازايگستردهتنوع
ــاري ازياریبســاگرچــه). 2(داردکــاربردزابیم

شـده ییشناسـا هااسفنجدرفعالستیزباتیترک

اسـت شـده يتجـار هـا آنازیکماریبستعداداما
هـا اسـفنج هیثانوهايمتابولیتنیاازياریبس). 3(

). 4(باشـند مـی داروهـا بـالقوه دیتوليبرايریمس
العـاده فوقتیموقعکیییایدرمنابعازدارودیتول

يادیـ زتوجهریاخدههدرنیبنابراوکندمیجادیا
).5(استشدهمعطوفآنبه

ــر ــاسب ــزارشاس ــارانوIrelandگ ) 6(همک
کشـف دیـ جدییایمیشـ مواد% 35منبعهاجلبک
ــشــده ــا1977هــايســالنیب ــد1987ت وبودن
گزارشصدها. داشتندقراريبعدمقامدرهااسفنج
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لیپتانسـ هـا اسفنج. استدادهنشانراهااسفنجاز
مثـل مهـم يهـا بیماريهیعلندهیآيداروهادیتول

،یروسـ یوهـاي 	يماریبازاي	گستردهرنجسرطان،
ــماالر ــاراحتیوای ــاين ــه ــویقلب دارارایعروق

ازياریبسـ یمولکـول عملکـرد نیهمچن. باشندیم
ـ ارتبـاط . اسـت ناشـناخته هنـوز هـا تیمتابول نیب

بـاز یرومـ نیالکساندردورانبهها	دارووهااسفنج
یرومـ سینـو خیتـار وسینیپلتوسطکهگردد	یم

کـه هـا اسـفنج اززمـان آندر. استشدهفیتوص
خـون کـردن لختـه يبـرا باشـد مـی دیازسرشار

اهـان یگواسفنجبیترکاز. استشده	یماستفاده
بیـ ترکدرایومارانیبکردنهوشیبيبراییدارو

ایـ وماساژصورتبهقلبدردنیتسکيبراالکلبا
حشــراتشینــدرمــانيبــراادراربــابیــترکدر

هیـ لعهـا اسـفنج نیهمچنـ . استشده	یماستفاده
استسـقاء، استخوان،یشکستگ،هازخم،یگرمازدگ

وضـه یبيتومورهاویعفونيهابیماريمعده،درد
اسـت داشتهاستفادهنهیسیجراحازبعدوندیپای
وینــیاوکرا،یروســپزشــکان18قــرندر). 7،8(

ــتان ــوعازیلهس ــفنجین ــآباس ــهنیریش ــامب ن
Bodiagaانددهکرمیاستفادهمارانیبدرمانجهت

يبـرا اسفنجنیايحاوشربتحاضرحالدر). 9(
اسـتفاده غربدریآسموخشکهايسرفهدرمان

.)10(شود	یم
عنـوان بـه رافعالستیزهايمتابولیتهااسفنج

. کننـد مـی دیـ تولخـود یدفـاع ستمیسازیقسمت
،pHدمـا، چـون ییفاکتورهـا يرویفصلراتییتغ

مثــلیســتیزيفاکتورهــاطــورهمــینويشــور
سـنتز مسـئول کـه سـتان یهمزتنوعويمورفولوژ
). 11،12(گـزارد 	یمـ اثـر انـد ثانویههايمتابولیت

شیبـ هااسفنجتوسطشدهدیتولیعیطبباتیترک
یخشـک یاهیگپوششتوسطشدهدیتولزانیماز
ــتيز ــ. اس ــتریبنیهمچن ــاتنیش ــتیمطالع اف

یسـرطان ضـد خـواص بـا ییایدریعیطبباتیترک
.)13(استشدهانجامهااسفنجيرو

ــق ــاتیتحقطب ــوادق ــیفم ــفییایمیتوش مختل
سـرطان، برابـر درمحافظتبههااسفنجدرموجود
ونیدژنراسـ کاتاراکـت، ،یعروقویقلبيهابیماري
نیـ ا. کنـد مـی کمـک گریدموادويریپ،یمولکول

عمـل دانیاکسـ یآنتـ عنوانبهییایمیتوشیفمواد

سلولوکردهحذفراآزاديهاکالیرادوکنندمی
.کنندمیحفظویداتیاکسخسارتازرا

فعـال سـت یزبیـ ترک15000ازشیبـ کنونتا
شیبمسئولهااسفنجواستشدهگزارشییایدر
سـاله هـر وباشـند 	یمآنمتنوعبیترک5300از

باتیترک). 14(شود	یمکشفدیجدبیترکصدها
التهـاب، ضـد لعامـ عنوانبههااسفنجفعالستیز

ایــیمنــیاســتمیسکننــدهســرکوبتومــور،ضــد
ضـد ،يبـاکتر ضـد روس،یـ وضـد ،یعصبستمیس

. شـوند 	یمـ يبنـد طبقهمزاحمیکلنضدوایماالر
توجـه قابـل زیـ نهااسفنجباتیترکییایمیشتنوع
هـا، تـرپن ،یعیطبریغيدهاینوکلئوزبعالوه. است

ــترول ــا،اس ــپپته ــويدهای ــآلکالوئ،يحلق ،دهای
اغلبکهنهیآميدهایاسمشتقاتچرب،يدهایاس

اسـت شـده گـزارش هـا اسـفنج ازهستندهالوژنه
)15.(

بـا مـرتبط هـاي بیمـاري امـروزه گـر یديسواز
باعثونیداسیاکسجادیاعواملوآزادهايرادیکال
بـه منجـر تواندمیکهشوندمیجديهايآسیب

هـاي بیمـاري ازايگسـترده رنجیاوسرطانبروز
هـاي اکسـیدان آنتـی ازبسیاري). 16(گردددیگر

فعالیــتازجلــوگیريبــرايتواننــدمــیســنتزي
اما؛ روندکاربهمختلفهاي	شیوهبههاپراکسیدان

مصرفازکنندگانمصرفنگرانیوسالمتمسائل
راهـایی محـدودیت مصـنوعی سـنتزي محصوالت

امروزه. استآوردهبوجودمواداینازاستفادهبراي
طبیعـی وجدیدمنابعشناساییبرايزیاديعالقه
ايگستردهتحقیقاتکهآمدهبوجوداکسیدانآنتی

. اسـت دادهاختصـاص خودبهاخیرهاي	سالدررا
ازکـه فعـالی زیستباتیترکهاگزارشاساسبر

خـون فشـار ضـد خـواص شدهتهیهمختلفمنابع
دضـ و) 18(سـرطان ضـد اکسـیدان، آنتی،)17(

.داردمیکروبی
ییایـ درمنابعجملهازدیجدمنابعيروقیتحق

نیـ احلدرتواندیمکهاستییراهکارهاازیکی
ییایــدريهــااســفنجوباشــدســازچــارهمشــکل

عرصـه نیادريزیربرنامهقابلمنبعکیعنوانبه
.)19(باشدمیتوجهمورد
وفـارس جیخلسواحلهیحاشدررانیاکشوردر

تـا . اسـت پراکندهییایدريهااسفنجمکرانيایدر
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يهـا اسفنجییداروباتیترکيرويمطالعهاکنون
. اسـت نشـده انجـام چابهـار يمـد وجـزر سواحل
منـابع بـودن داراباچابهارومکرانيایدرسواحل

سـت یزقـات یتحقمرکـز توانـد یمـ یسـت یزیغن
گونهوجودبهتوجهبا. باشدییایدرییدارويفناور

درمنطقـه نیادرییایدريهااسفنجمختلفيها
یدانیاکسـ ضـد خـواص یبررسـ بـه حاضرقیتحق

نیـ ادرموجودییایدراسفنجنوعچندهايعصاره
.استشدهپرداختهسواحل

روش کار
نمونه برداري بـا برداشـت از سـواحل صـخره اي     
چابهار در هنگـام جـذر و همچنـین نمونـه بـرداي      

ماه در سـاحل  5ر طی مت5توسط غواصی تا عمق 
دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، تـیس و  

ي صید شـده ابتـدا بـا    هااسفنجرمین انجام گردید. 
آب دریا و سپس با آب مقطر شستشو گردیـد و تـا   

درجه سانتی گـراد نگـه   -20زمان آنالیز در فریزر 
جهــت شناســایی نمونــه هــاي اســفنج داري شــد.

% هضم 60اسید نیتریک قسمتی از بافت نمونه در
گردید تا اسپیکولهاي موجود در بافت آزاد شـده و  

% شستشو 96بار با آب و یک بار با اتانول 4سپس 
گردید. اسپیکول ها روي سطح الم خشک شدند و 

ها توسط میکروسکوپ نوري مجهز به دوربین از آن
عکس برداري گردید تا جهـت شناسـایی اسـتفاده    

).20شود (
ج ترکیبات زیست فعال از دو حالل جهت استخرا

گـرم  10% استفاده گردیـد.  96آب مقطر و متانول 
میلـی لیتـر حـالل قـرار     50نمونه آماده شـده در  

سـاعت در تـاریکی و   48تـا  24گرفت و به مـدت  
دماي اتاق نگه داري شد. سـپس بـا کاغـذ صـافی     

واتمــن صــاف و توســط خشــک کــن  42شــماره 
ین محتواي کلـی  تعیبراي انجمادي خشک گردید.

میلـی لیتـر   8/1میلی لیتر از هر نمونـه بـا   1فنل
5سیوکالتو مخلوط شده و مخلـوط  -راجنت فولین

درجه سـانتی گـراد نگـه داري شـد.     25دقیقه در 
میلی لیتر محلول کربنات سدیم اضـافه  2/1سپس 

عنــوانبــهو جـذب خوانــده شــد. از اسـید گالیــک   
ذف رادیکـال  فعالیـت حـ  استاندارد استفاده گردید.

-,-diphenyl-آزاد دیفنیل پیکریل هیـدرازیل 

picrylhydrazyl (DPPH)   توســط روش تغییــر
انجام گرفـت. بـر   )21(و همکاران Shimadaیافته

بـا  DPPHاین اساس محلول حـاوي رادیکـال آزاد   
میلـی لیتـر در اتـانول).    5/1نمونه مخلـوط شـد (  

ر دقیقـه د 30مخلوط تکـان داده شـده و پـس از    
نـانومتر سـنجیده شـد.    517دماي اتاق جـذب در  

براي کنترل محلول اتـانول بـه جـاي نمونـه تهیـه      
گردید. بوتیل هیدروکسـی تولـوئن بـراي مقایسـه     
استفاده شد. فعالیت حذف رادیکال آزاد بـر اسـاس   

فرمول زیر سنجیده شد:

) بـر اسـاس   IIعالیت کالته کـردن یـون آهـن (   ف
سـنجش  )22(همکاران و Dinisروش تغییر یافته

میلـی مـوالر   2شد. بر این اساس به نمونه محلول 
دقیقه واکنش 3یون آهن فرو اضافه شده و بعد از 

میلــی مــوالر متوقــف شــد. 5بــا افــزودن فــروزین 
دقیقه در 10مخلوط شدیداً تکان داده شد و براي 

562دمــاي اتــاق ثابــت مانــد. جــذب مخلــوط در 
د بـدون نمونـه بـه    نانومتر سنجیده شد و یک شاه

شیوه مشابه تهیه گردید. از اتـیلن دي آمـین تتـرا    
آمینو اسید جهت مقایسـه اسـتفاده شـد. ظرفیـت     

کالته کردن با فرمول زیر سنجش شد:

بر اساس روش تغییـر  عصاره ها قدرت کاهندگی 
1سنجیده شد. بر این اسـاس  )Oyaizu)23یافته

=6/6بافر (میلی لیتر فسفات1میلی لیتر نمونه با 
pH میلی لیتر پتاسیم فري سـیانید مخلـوط   1) و

دقیقـه  20درجه سانتی گـراد  50شد. مخلوط در 
انکوبه شده و سپس مخلـوط تـري کلـرو اسـتیک     

میلـی لیتـر افـزوده شـد.     1% بـه میـزان   10اسید 
ــا  ــوط ب ــر آب مقطــر 2قســمتی از مخل میلــی لیت

اضـافه گردیـد.   %1/0مخلوط شده و کلرید فریـک  
نـانومتر سـنجیده   700دقیقه جذب در 10از بعد

شد. افزایش میـزان جـذب نشـان دهنـده افـزایش      
عنـوان بـه قدرت کاهندگی است. آسکوربیک اسید 

از آزمون جهت آنالیز آماري استاندارد استفاده شد.
آبی و هايعصارهتی تست غیر جفتی براي مقایسه 

  517

517

A  sampleDPPH radical scavenging capacity % = 1- ×100
A  control 

 2+ Blank – SampleFe Chelating activity % = ×100
Blank
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21نسـخه SPSSالکلی استفاده شد. از نـرم افـزار   
راي این منظور استفاده گردید.ب

هایافته
ــاس    ــر اس ــایی ب ــا شناس ــپیکول ه ــتخراج اس اس
کلیدهاي شناسایی معتبر انجام شد و خانواده هاي 
نام برده در این گزارش شناسـایی گردیـد. در ایـن    

توسـط  DPPHمطالعه فعالیت حذف رادیکال آزاد 
، فعالیـت  %21/81±1بوتیل هیدروکسی تولـوئن  

ی یـون آهـن فـرو توسـط اتـیلن دي      کالته کنندگ
و %55/99±03/0آمین تترا آمینو استیک اسـید  

عنـوان بـه جذب قدرت کاهشی آسـکوربیک اسـید   
بود.3/2±2/0استاندارد 
آبـی و الکلـی   هـاي عصارهاکسیدانیآنتیفعالیت 

آورده شده است. 1در جدول Dysideidaeاسفنج 
عصاره آبی ایـن اسـفنج نسـبت بـه عصـاره الکلـی       

بسیار بیشتري را نشـان داد  اکسیدانیآنتیفعالیت 
)0001/0<p  فعالیت کالته کردن یون فلزي هـر .(

دو نوع عصاره بسیار زیاد بود و با اتـیلن دي آمـین   
ي مـی کـرد. فعالیـت    تترا آمینو استیک اسید برابر

قدرت کاهشی عصاره آبی این نـوع اسـفنج بسـیار    

شترین ی). بp>0001/0باالتر از عصاره الکلی بود (
محتواي کلی فنول مربوط به این اسفنج بود.

یالکلـ ویآبـ هـاي عصارهاکسیدانیآنتیتیفعال
خـانواده بـه متعلـق callyspongiaجـنس اسفنج

Callyspongiidaeشـده آورده2هشمارجدولدر
یالکلعصارهبهنسبتاسفنجنیایآبعصاره. است
نشـان رايشتریباریبسازادکالیرادحذفتیفعال
يفلزونیکردنکالتهتیفعال). p>0001/0(داد
يدلنیاتـ بـا وبـود ادیـ زاریبسعصارهنوعدوهر
. کـرد یمـ يبرابـر دیاسـ کیاسـت نویآمتترانیآم

.بودبرابرعصارهنوعدوهریکاهشقدرتتیفعال
آبـی و الکلـی   هـاي عصارهاکسیدانیآنتیفعالیت 

آورده شـده  3در جدول Halichondriidaeاسفنج 
است. عصاره آبی نسبت به عصـاره الکلـی فعالیـت    
ــان داد  ــتري نشــ ــال آزاد بیشــ ــذف رادیکــ حــ

)0001/0<p   فعالیت کالته کنندگی یـون فلـزي .(
درت کاهشی عصاره هر دو نوع عصاره برابر بود اما ق

آبی اختالف معنی داري با عصاره الکلی نشـان داد 
)0001/0<p.(

آبـی و الکلـی   هـاي عصارهاکسیدانیآنتیفعالیت 
آورده شده اسـت.  4در جدول Clionaidaeاسفنج 

Dysideidaeج آبی و الکلی اسفنيهاعصارهاکسیدانییآنتفعالیت -1جدول 
قدرت کاهشیفعالیت کالته کردن یون آهنDPPHفعالیت حذف رادیکال آزاد نوع عصاره استخراجی

a1/1±51/36a1/0±1/99a02/0±1عصاره آبی
b11/0±47/9a01/0±47/98b02/0±32/0عصاره الکلی

40±2/0محتوي کلی فنل
باشد.میدارمعنیاختالفازنشانستونهردرنامهمغیرحروفواندشدهبیانمیانگین±معیارانحرافاساسبرمقادیر

Callyspongiidaeانواده متعلق به خcallyspongiaفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي آبی و الکلی اسفنج جنس -2جدول 
قدرت کاهشیفعالیت کالته کردن یون آهنDPPHفعالیت حذف رادیکال آزاد نوع عصاره استخراجی

a17/0±37/23a03/0±31/96a2/0±74/0عصاره آبی
b02/0±01/9a01/0±93/97a14/0±84/0عصاره الکلی

03/12±03/0محتوي کلی فنل
میانگین بیان شده اند و حروف غیر هم نام در هر ستون نشان از اختالف معنی دار می باشد.±ر اساس انحراف معیار مقادیر ب

Halichondriidaeفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي آبی و الکلی اسفنج -3جدول 
ت کاهشیقدرفعالیت کالته کردن یون آهنDPPHفعالیت حذف رادیکال آزاد نوع عصاره استخراجی

a1/1±73/17a09/0±94/88a21/0±2/1عصاره آبی
b07/0±41/9a07/0±42/86b1/0±21/0عصاره الکلی

2/21±4/0محتوي کلی فنل
.میانگین بیان شده اند و حروف غیر هم نام در هر ستون نشان از اختالف معنی دار می باشد±مقادیر بر اساس انحراف معیار 



...دریایی سواحل يهااسفنجیبرخعصارهیسلولبروندانیاکسضدخواص

http://rjms.iums.ac.ir 1395فروردین،142، شماره 23دوره پزشکی رازيمجله علوم

5

الکلی اسفنج مذکور نسبت بـه عصـاره آبـی    عصاره 
ــاالتري نشــان داد  فعالیــت حــذف رادیکــال آزاد ب

)0001/0<p( اما فعالیت کالته کننـدگی عصـاره   ؛
آبی باالتر بود و اختالف معنی داري با عصاره الکلی 

). قدرت کاهشی عصـاره آبـی   p>0001/0(داشت
اما فاقد اختالف معنـی داري بـا  باالتر از الکلی بود

. کمتــرین محتــواي کلــی )p<193/0هــم بودنــد (
فنول مربوط به این اسفنج بود.

گیريبحث و نتیجه
ــزان فعالیـــت      ــز میـ ــر نیـ ــق حاضـ در تحقیـ

اسفنج از آبهـاي دریـایی چابهـار    4اکسیدانیآنتی
گونـه 4بررسی گردید. مطالعه نشـان داد کـه هـر    

با درجات متعدد اکسیدانیآنتیداراي فعالیت هاي 
آبـی و الکلـی   هايعصاره. این فعالیت در ندباشمی

اکسیدانیآنتیبه درجات متفاوت دیده شد. فعالیت 
از نوع حذف رادیکـال آزاد، فعالیـت کاهنـدگی یـا     

کالته کننده بود.
ي دریـایی  هـا اسفنجعالقه به جنبه هاي دارویی 

بــــا کشــــف نوکلئوزیــــدهاي 1950در اوایــــل 
SpongothymidineوSpongouridineر اسفنج د

). این 24ایجاد شد (Cryptotethia cryptaدریایی 
، اولـین  Ara-Cنوکلئوزیدها اساس تولیـد و سـنتز   

Ara-Aداروي ضــد ســرطان بــا منشــاء دریــایی و 
). داروي 25داروي ضـد ویـروس بودنـد (   عنـوان به

Ara-C    امروزه داروي روتـین در درمـان لـوکمی و
ه آن نیـز  تومور لنفی است. یکی از مشتقات فلورین

براي استفاده بیمـاران سـرطانی پـانکراس، سـینه،     
).26مثانه و شش تایید شده است (

توانـد  اکسیداسیون توسط رادیکال هاي آزاد مـی 
به پراکسیداسیون لیپیدها، تخریب پـروتئین هـاي   

منجر شود. این مساله یکی DNAغشایی و جهش 
ي سـرطانی، قلبـی عروقـی و    هـا بیمـاري از دالیـل  

شود. هاي دیگر مییابت، آلزایمر و بیماريمفاصل د
مثال گفته می شود، نشانه هـاي بیمـاري   عنوانبه

آمیلویید در کانـال هـاي   βآلزایمر انباشت پروتئین
هـاي اکسـیدي اسـت.    عصبی مغز ناشی از واکـنش 

هـاي پـروتئین در   عالوه بر این محتـواي کربونیـل  
بیشـتر از نمونـه  هاي مغزي بیمـاري آلزایمـر  نمونه

اکسـیدان هـاي بـا    یآنتـ هاي کنترل بوده اسـت. 
فعالیت ضد رادیکالی نقش مهمی در جلـوگیري از  

).27(کنندمیبازي هابیمارياین 
هاي طبیعی در هاي آزاد از طریق واکنشرادیکال

زمان تنفس در بدن موجودات هوازي بـویژه مهـره   
). آلـودگی  29، 28داران و انسانها ایجاد می شـود ( 

توانـد  سیدان هاي موجود در تنباکو نیز میهوا و اک
باعث چندین نوع واکنش خطرناك در پوست گردد 
یا می تواند جـذب جریـان خـون شـده و تـاثیرات      
منفی داشته باشد. بعالوه اشعه ماوراء بنفش باعـث  
تحریک و تولید اکسیدان هاي متنوعی مـی شـود.   
گونه هاي اکسیژن فعال و رادیکال آزاد مثل آنیون 

) •OH)، رادیکال هیدروکسیل (-O2•ر اکساید (سوپ
) محصوالت ناخواسـته  H2O2و پراکسید هیدروژن (

متابولیسم هوازي است که نقش مهمی در بسیاري 
از بیماري ها ایفا می کننـد. تحـت شـرایط نرمـال     

تواننـد  سیستم هاي دفـاعی آنتـی اکسـیدانی مـی    
هـاي آنزیمـی   هاي فعـال را از طریـق واکـنش   گونه

ید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز) و غیـر  (پراکس
آنزیمی (مثل ویتامین هاي آنتی اکسیدانی، عناصر 

). 30نادر، کوآنزیم ها و کوفاکتورها) خنثی نمایند (
هرچند تحت شرایط پاتولوژیک تعادل بین تولید و 

خـورد و  حذف گونه هاي فعال اکسیژن به هم مـی 
هاي ، لیپیدDNAدرشت مولکول هاي زیستی مثل 

غشایی و پروتئین ها تخریب می شوند.
هاي آزاد که به شکل فیزیولوژیک تولیـد  رادیکال

تواننـد عملکردهـاي شـبه سـیگنالی     گردند میمی

Clionaidaeفعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هاي آبی و الکلی اسفنج -4جدول 
قدرت کاهشیفعالیت کالته کردن یون آهنDPPHفعالیت حذف رادیکال آزاد نوع عصاره استخراجی

b81/0±37/23a02/0±39/72a21/0±38/0یعصاره آب
a2/0±81/32b1/0±44/26a02/0±19/0عصاره الکلی

09/7±02/0محتوي کلی فنل
میانگین بیان شده اند و حروف غیر هم نام در هر ستون نشان از اختالف معنی دار می باشد.±مقادیر بر اساس انحراف معیار 
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داشته باشند و شرایط بدن را به شرایط مقابلـه بـا   
بیماري تغییر دهند. بر اساس تئوري دنهام هـارمن  

وند هاي آزاد در سلول انباشته می شوقتی رادیکال
).31سلول پیر می شود (

هـا مشـکل اکسیداسـیون بیشـتر     البته در انسان
نقش فعال کننده را در بیماري هاي مزمن دارد تـا  
اینکه آغاز کننده باشد. به این دلیل نیـاز بـه آنتـی    

توانند فشار اکسیدان هاي صناعی یا طبیعی که می
اکســیدانی و اثــرات بــد آن را خنثــی کننــد دیــده 

ی اکسیدان هاي صـناعی مثـل بوتیـل    شود. آنتمی
هیدروکسی تولوئن، بوتیـل هیدروکسـی آنیـزول و    
ترت بوتیل هیدروکوئینون مقرون به صـرفه و کـارا   

باشند اما اثرات سمی و خطرناك دارند. گزارش می
ــل    ــوئن و بوتی ــی تول ــل هیدروکس ــه بوتی ــده ک ش
هیدروکسی آنیزول مسئول آسیب کبدي و سرطان 

عالقـه جوامـع بـه اسـتفاده از     زائی هستند. امروزه 
آنتی اکسیدان هاي طبیعی نسبت به صناعی بسیار 
رو به افزایش است. بنابراین در سالهاي اخیر تالش 
ــافتن آنتــی اکســیدان هــاي طبیعــی کــه   بــراي ی

تواننـد بـدن انسـان را از رادیکـال هـاي آزاد و      می
هاي اکسـیژن فعـال حفـظ کننـد و از ایجـاد      گونه

مبرا هستند افزایش یافته اسـت  ها بسیاري بیماري
). در ایــن خصــوص زیســت فنــاوري دارویــی  32(

هـاي  دریایی جایگاه بسیار مهمی در عرصه پژوهش
دارویی دارد.

تاکنون تحقیقات اندکی روي تعیین خصوصـیات  
آنتی اکسیدان ترکیبات طبیعی دریایی مستخرج از 

). گزارشـات  34، 33انجـام شـده اسـت (   هـا اسفنج
دهد چنـدین گونـه   ارد که نشان میچندي وجود د

فعالیــت آنتــی هــاآنمختلــف اســفنج و متابولیــت 
2هـا شـامل: ترکیـب    اکسیدان دارند. برخی مثـال 

ــل ــدروکوئینون و -4،1-اکتاپرنیـــ -24(2هیـــ
هیدروکوئینون جدا -4،1-هیدروکسیل) اکتا پرنیل

اســت کــه بــا Ircinia spinosulaشـده از اســفنج  
DPPHاد و اثر ضد اکسـیدان  جذب کاملی نشان د

ــدي  ــتردهلیپیــ ــین 35دارد (ايگســ ). همچنــ
Takamatsu) اثبــات کردنــد کــه 34و همکــاران (

-)1sي مختلف حاوي متابولیتهایی چون (هااسفنج
ــامین و  -(+) ــامین، اینروآآپتـ ــول، آآپتـ کورکوفنـ

اکسـیدانی آنتـی که فعالیـت  باشندمیکورکودیول 

دارند.DPPHشدیدي علیه 
اضر هیچ کدام از عصاره ها فعالیـت  در تحقیق ح

حذف رادیکال آزاد را مانند استاندارد انجام ندادنـد  
امــا فعالیــت حــذف رادیکــال آزاد و قطــع زنجیــره 

اما در ؛ را نشان دادندDPPHواکنشی رادیکال آزاد 
مورد فعالیت کالته کردن یـون هـاي فلـزي غالـب     

ها در حـد اسـتاندارد فعالیـت بسـیار خـوبی      عصاره
ن دادند و در مـورد فعالیـت کاهنـدگی نیـز در     نشا

مختلف و کمتر از اسـتاندارد فعالیـت قابـل    مقادیر
قبولی از خود نشان دادند. البتـه در تحقیقـی کـه    

Utkina) عصاره 11) انجام دادند از 36و همکاران
ــایی  ــفنج دریـ ــت  3اسـ ــرین فعالیـ ــاره بهتـ عصـ

را نشان داد که یک عصاره فعالیـت  اکسیدانیآنتی
عصـاره دیگـر   2توکـوفرول داشـت و   -شابه آلفـا م

فعالیت بیش از بوتیـل هیدروکسـی تولـوئن نشـان     
و Aaptos aaptosدادند. همچنـین عصـاره الکلـی   

Hyrtios sp. داراي فعالیت الکترون دهندگی بودند
هــاي آزاد و حــذف و توانــایی واکــنش بــا رادیکــال

. در )37زنجیره واکنشی رادیکال آزاد را دارا بودند (
هـاي تتـرا   تحقیق محققـین ژاپنـی نیـز آلکالوئیـد    

هیدروکوئینون مثل سالسولینول، نورسالسولینول و 
ــفنج   2 ــر از اس ــب دیگ .Xestospongia cfترکی

vansoesti ي انـدونزي اسـتخراج   هااسفنجاز گونه
ها اثبـات گردیـد   آناکسیدانیآنتیشد که فعالیت 

ــه38( ــاران (Bhimba). در مطالعــ ) 39و همکــ
Dendrillaي دریایی هااسفنجثانویه هايمتابولیت

nigra    توســط روش سوکســله اســتخراج شــد و
مطالعات ضد باکتري، ضد اکسیدان و ضد سرطانی 

ثانویه توسط هايمتابولیتآن انجام شد. همچنین 
GC-Ms    ــاره ــت. عص ــرار گرف ــایی ق ــورد شناس م

% در 83/50اکسـیدانی آنتیاستخراج شده فعالیت 
ــا مقایســه ــه BHTب ــود نشــان داد. در 100ک % ب
ــه  ــاران (Abdillahمطالع ــز عصــاره 40و همک ) نی

ــراي  8هیــدرواتانولی  ــدونزي ب ــه اســفنج در ان گون
ــیفعالیــت سیتوتوکســیک و  ــورد اکســیدانیآنت م

فعالیت Aaptos suberitoidesبررسی قرار گرفت. 
میلی گرم 30کمتر از Lc50قوي با اکسیدانیآنتی

Fascaplysinopsisر نشـان داد امـا   در میلی لیتـ 
reticulata ،Acanthella sp. ،Petrosia

contighata ،Xestospongia exigua فعالیــــت
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کمتـر از  Lc50متوسـطی بـا ارزش   اکسیدانیآنتی
میکروگرم در میلی لیتـر نشـان دادنـد. ایـن     100

محققین عنوان کردند که شاید عصاره خـالص اثـر   
اشـته باشـد. در مطالعـه    بیشـتري د اکسیدانیآنتی

Chairman)41 (2هااسفنجاستخراج شده عصاره
بـه  Lc50حـذف کننـده رادیکـال آزاد بـا     عنوانبه

گزارش شد.98±2/5و 29±1/0ارزش 
نـوع  4نـوع از  3در تحقیق حاضـر عصـاره آبـی    

بـاالتري از عصـاره   اکسـیدانی آنتـی اسفنج فعالیت 
از بــین الکلــی نشــان داد. در تحقیقــی دیگــر نیــز 

کلرفرمی، بوتانولی، آبی و اتانولی اسفنج هايعصاره
Xestospongia   عصاره آبی باالترین فعالیـت ضـد ،

رادیکال آزاد را نشان داد و پس از تخلیص بیشتر و 
متیل نـور  -کریستاله کردن ماده حاصله ترکیب ان

).42سالسولینول کشف شد (
ــفنجاز  ــااس ــدي   ه ــولی و آلکالوئی ــات فن ترکیب
ــا خاصــیت مخت شناســایی اکســیدانیآنتــیلفــی ب

گردیده است. هر چند در تحقیق حاضـر محتـواي   
کلـــی فنـــل ارتبـــاط معنـــی داري بـــا فعالیـــت 

نشان نـداد امـا شـاید ایـن فعالیـت      اکسیدانیآنتی
به ترکیبات موجود در عصـاره هـا و   اکسیدانیآنتی

ــودن  ــاآندر دســترس ب ــط  ه ــوط باشــد و فق مرب
محتواي کلی فنل در ایـن خصـوص فعـال نباشـد.     

Aaptaminبراي مثال مشخص شده است که ماده 
داراي فعالیت ضـد رادیکـالی اسـت امـا سسـکوئی      
ترپن ها فعالیت حذف رادیکال آزاد و جلـوگیري از  
اکسیداسیون لیپید با یون آهن فرو را با هم نشـان  

نیـــز 2009در Utkinaمـــی دهـــد. در مطالعـــه 
یا فعالیت حذف رادیکال هااسفنجترکیبات طبیعی 

آزاد داشته یا آنتی اکسیدان هاي شکننده زنجیـره  
اکسیداسیون بودند.

مطالعه حاضر اولین مطالعه در کشور در خصوص 
ي دریـایی  هـا اسـفنج عصاره اکسیدانیآنتیفعالیت 

اســت. جایگــاه زیســت فنــاوري دریــایی در حــوزه 
کشور می بایست با برنامـه ریـزي   تولیدات دارویی 

هـاي آتـی همگـام بـا     اصولی فعال شود تا در سـال 
پیشرفت کشور هاي توسعه یافته در این حوزه گام 
برداریم. در ساله هاي اخیـر در خـارج از کشـور از    

ــفنج ــااسـ ــه هـ ــواص Disydea avaraگونـ خـ
بسیار خـوبی نشـان داده اسـت کـه     اکسیدانیآنتی

اخیراً براي درمان بیماري Avarolداروي آن با نام 
پوستی سوریازیس مورد تولید صنعتی قرار گرفتـه  
است. جا دارد با توسعه تحقیقاتی برنامه ریزي شده 
ــدات کلینیکــی داروهــاي ضــد اکســیدان   ــه تایی ب
مستخرج از دریـا پرداختـه شـود تـا مسـیر تولیـد       
صنعتی این ترکیبات بدون آسیب رسانی به منبـع  

یی در کشور هموار گردد.طبیعی موجودات دریا

تقدیر و تشکر
این مطالعه حاصل از نتایج طرح صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران ریاست جمهـوري اسـت و   
نویسندگان از این صندوق و دانشگاه دریـانوردي و  
علوم دریایی چابهار به جهت فراهم نمودن امکانات 
مادي و معنوي تحقیق حاضر تشکر و قدردانی می 

یند.نما
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Abstract
Background: Free radicals cause different diseases. Today’s finding of natural antioxidants
is an interest. Marine sponges will be an important drug source in future. In this study the
antioxidative effects of some marine sponges from Chabahar Tidal Seashores investigated.
Methods: After gathering and recognition of sponges, distilled water and methanol 96% used
as solvent for extraction. Free radical scavenging activity, metal chelating activity and
reduction power were measured after total phenolic content assayed in the extracts and
compared with the standards.
Results: water extracts of Dysideidae, Halichondriidae and callyspongia showed more free
radical scavenging activity in compare with alcoholic extract (p<0.05). In Clionaidae sponge
it was vice versa. All sponge extracts showed high metal chelating activity and this actitivity
in Dysideidae and callyspongia was the same with EDTA. Reduction power in all samples
was good and water extract showed higher reduction than alcoholic extracts. Maximum
phenolic content was belonging to Dysideidae and the minimum to Clionaidae sponges.
Conclusion: Results showed sponges extracts in this study had a good content of
antioxidative activity especially in metal chelating activity and with more clinical study we
could reach to a way for drug delivery from the marine environment.
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