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 دهيچک
 يدفاع اندامبدون  ده به بستر ويساکن چسب يجانوران، يپرسلولوت يوکاري يسم هايارگانن يتر يابتدائ به عنوان اسفنج ها

 يمتعدد هيثانو يها تيمتابول ،طيدر مح موجود يو پاتوژن ها انيشکارچدفاع از خود در برابر  يبرا ني، بنابراباشند يم يمشخص
 يابيارزبه منظور  ،فارس جيالرک خل رهيجز يهاشده از آب ي، جمع آورIrcinia mutans ق، اسفنجين تحقيدر ا .کنند يم ديتول

 يبخش ها قرار گرفت. يبررسمورد  ،اش يمتانول ي عصاره يکلرومتان يو د يهگزان يبخش ها کيتوتوکسيس تيخاص
گ نله آزمون ريبه وس به دست آمد و سپس يع، از عصاره متانوليما-عيبا استفاده از روش استخراج ما يکلرومتان يو د يهگزان
ب برابر يبه ترت IC50با  يبخش هگزانش شدند. يآزما HT-29و  MOLT-4 ،MCF-7 يسه رده سلول يبر رو ،MTT يسنج
، 51/12±8/0ب برابر با يبه ترت IC50با  يکلرومتان يو بخش د µg/mL 57/14±5/1و  64/41±5/3، 53/11±3/1با 
هر سه  يبر رو را يک متوسط تا قويتوتوکسيت سيفعالذکر شده،  يسه رده سلول يبر رو µg/mL 47/7±9/0و 2/2±65/26

ت يفعال يبه بخش هگزاننسبت  يکلرومتان يبخش د انگر آن است کهيبن يج همچنينتا .نشان دادند يسرطان يرده سلول
 يدارابه عنوان منابع ارزشمند  را ج فارسيخل ياسفنج ها يل بااليپتانس قين تحقيا يافته هاي .دارد يتر يقو کيتوتوکسيس

 .دهدينشان م ،ديسرطان جد بات ضديترک
 

 ج فارسيک، خليتوتوکسيست يه، فعاليثانو يت هاياسفنج، متابول :يديکل لغات
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 مقدمه 
 محصوالت از يميمنابع عظ يدارا ييايدر ياکوسيستم ها

 و يساختار يها يژگيو با فعال، ستيز يعيطب ديجد
 افتي يخشک يط هايمح در که باشند يخاص م ييايميش
با (. Leal et al., 2012; Malve, 2016شوند ) ينم

 يعيبات طبيترک يطيست محيز يبررس وجود آنکه
 ش از هزاريبده است، ير آغاز گردي، در چند دهه اخييايدر

 ييدارو جالب خواص با ييايدر موجودات از ،جديد بيترک
 موجودات که شود يم تصور ن،يبنابرا .است شده کشف

مي  دارو توليد يبرا زيستي، فعال مواد ةبالقو بعامن ،ييايدر
(. در Ngo et al., 2012; Leal et al., 2012باشند )

مورد  يداروها %68حدود  1981-2008 يمحدوده سالها
 ،يباکتر ضد باتيترک استفاده در کنترل عفونت )شامل

بات يترک %63( و يقارچ ضد و يانگل ضد ،يروسيو ضد
 ,Malveمشتق شده اند ) يعي، از منابع طبيضدسرطان

 ياز بي مهرگان، که دارا ييمحققان بر شاخه ها (.2016
مهرگانِ ساکن و چسبيده به  يحرکت آهسته بوده يا ب

 يمشخص ياندام دفاعبدني نرم و فاقد  يبستر که دارا
سم يک مکانياز به يکه ن يجانوران يو به طور کل هستند

 ,.Md et alکرده اند ) تمرکزدارند،  ييايميش يدفاع

2012; Laport et al., 2009.) ان، ير آبزيسه با سايدر مقا
 هيثانو يتهايمتابول تنوع به توجه با ييايدر يها اسفنج

ده شده اند، که بدليل ينام "طال دنامع" به عنوان ،شان
از  يبيوسنتز مجموعه ا ييو گستردگي، و توانا يفراوان

محصوالت  يع اصلبا ساختار متنوع، منب يعيمحصوالت طب
(. Beedessee et al., 2012باشند )مي  يستيزفعال 

ها سموم و ساير ترکيبات طبيعي را به منظور دفع اسفنج 
ساکن، و  يگر گونه هايبا دان، رقابت بر سر فضا يشکارچ

ها کنند. اين ارگانيسم يد ميمحافظت در برابر عفونت، تول
بسيار با اهميت بوده و  ،ييايدر بيترک 5300 از شيب با

باشد. مي توجه قابل آنها يعيبات طبيترک تنوع
(Yasuhara-Bell and Lu, 2010 .)علل از يکي سرطان 

 ريتکث با که است جهان سراسر در ريم و مرگ ياصل
 به حمله به ليتما که کيآناپالست يها سلول نشده کنترل

ها را اندام و ها بافت ريسا به متاستاز و اطراف يها بافت
دانشمندان متعددي در سراسر  شود. دارد، توصيف مي

ضد  تيفعالجهان نشان دادند که عصارة اسفنجي، 
ي دارد سرطان يها سلولدر برابر  يقابل توجه يسرطان

(Beedessee et al., 2012; Bhimba et al., 2013; 

Dellai et al., 2010.)  به بعد اسفنج ها و  1990از سال
 يعيبات طبيشتر ترکيمرجانها منابع عمده کشف ب

 يانوس هاير از اقيدند. غيگرد يا، معرفيمستخرج از در
ان منبع يکه خارپوستان و مرجان يو جنوب يمنجمد شمال

انوس ها، ير اقيبوده اند، در سا يعيبات طبيد ترکيتول ياصل
( منابع غالب %28-31ان )ي( و مرجان%44-52اسفنج ها )

 ,.Leal et alباشند ) يم ييايدر يعيبات طبيد ترکيتول

ضد  باتيترک به منظور کشف ها اسفنج يغربالگر(. 2012
و  laulimalide مانندِتاکسل  ي، عوامل پاکلديسرطان جد

isolaulimalide ن يتخم، عالوهبه است. را به همراه داشت
 Halichondrinعوامل وينکا آلکالوئيد،  شده است که زده

B  وspongistatin I  از اسفنجهايHalichodria 

okadai  وSpongia sp. تاکسل يپاکل موثر تر از اريبس 
 (.Ghaderi et al., 2010مي باشند ) در داخل بدن ها

ت يفعال ييايدر ياستخراج شده از اسفنج ها يدهايياسترو
 يسرطان يسلول يها  رده يرا بر رو يک قويتوتوکسيس

استخراج  ياسترول ها ي. اپوکسنشان داده اند مختلف
 انوس هند،ياق Axinella cf. bidderiشده از اسفنج 

سرطان  يرده سلول يرا بر رو يک قويتوتوکسيت سيفعال
(، PANC1پانکراس )(، سرطان IGROV-ETتخمدان )
 Funel(، نشان دادند )NSCLC N6-L16ه )يسرطان ر

et al., 2004 .)اسفنج از شده جدا متعددِ يها يبهايترک 
 از يا شرفتهيپ مرحله در حاضر حال در ،مختلف يها

 ,Dhinakaran and Liptonقرار دارند ) ينيبال شاتيآزما

2012) . 
 ييو شناسا يجداساز يشمار بر رويقات بيبا وجود تحق

 ييايدر يک متعدد از اسفنج هايولوژيبات با خواص بيترک
نه بر ين زميدر ا يار اندکيقات بسيا، تحقيدر سراسر دن

ج فارس صورت گرفته است، که از يخل ياسفنج ها يرو
و  يناظم اشاره کرد: ذيلتوان به موارد يآن جمله م

 يت هايمتابول يبا بررسي اثر ضد قارچ ،(1391همکاران )
در  Ircinia mutansغيرقطبي اسفنج -ثانوية نيمه قطبي

دو فصل تابستان و زمستان موجود در جزيره کيش، خليج 
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فارس، نشان دادند عصارة متانولي فصل زمستان و تابستان 
ميلي گرم در  5/1ميلي گرم در ليتر و  5/0در غلظت هاي 

ليتر سبب مرگ مخمر کانديدا آلبيکانس شده است. 
تابوليت هاي ثانوية محلول در متانول با ساختار بنابراين م

شيميايي قطبي داراي اثر ضد قارچ بوده و مي توانند براي 
توليد دارو در فاز بعدي و بررسي هاي تکميلي با هدف 

مورد استفاده  يجداسازي و شناسايي مادة موثره ضد قارچ
اثر  ي( با بررس2017و همکاران ) Nazemi قرار گيرند.

 يو قطب يمه قطبين-يرقطبيغ يعصاره ها يکروبيضد م
 يجمع آور Dysidea pallescensاسفنج  يتهايمتابول

ل يات يره هنگام مشاهده نموند که عصاره ديشده از جز
 S. aureus يها يبر باکتر يدياثر باکتروس ياتر

(MBC=10 mg/mL)  وB. subtilis spizizenii 

(MBC=20mg/mL) يضدقارچت ين عصاره فعاليدارد. ا 
 يت ضدقارچيفعال يکه عصاره متانولينشان داد درحال يکم

 Aspergillusو  Candida albicans يه هايه سويبر عل

fumigatus مه ين عنوان نمودند که عصاره نيبنابرا ؛دارد
شتر اثر يب يو عصاره قطب ييايباکتر شتر اثر ضديب يقطب

 يستيز فعال باتياز ترکبه طور کلي،  دارد. يضد قارچ
 ياريبس درمان در اي گسترده ، به طورييايدر يها اسفنج

تز آنالوگ الگو براي سن عنوان به ، و همچنينها يماريب از
 جدا متعددِ يها مولکول. گرددهاي مصنوعي استفاده مي 

 مرحله در حاضر حال در ،مختلف يها اسفنج از شده
 پژوهشن يدر ا. قرار دارند ينيبال شاتيآزما از يا شرفتهيپ

 يو د يهگزان يشهاخب کيتوتوکسيس ييتوانا ما
 ج فارسيخل I. mutansاسفنج  ية متانولعصار يکلرومتان

بات موثره آنها يم ترکيم تا بتوايقرار داده ا يرا مورد بررس
 .ميين نماييک آنها را تعيتوتوکسيرا خالص و خواص س

 
  کار مواد و روش

 گيري نمونه
توسط     Ircinia mutans (Wilson, 1925)اسفنج
 يمتر 10-13عمق  از 1395خرداد ماه سال در  يغواص

شد.  يفارس جمع آور جيالرک در خل رهيجزسواحل 
 يحاو يکيپالست يها سهيبالفاصله در ک اسفنج ي نمونه

 شگاهيبه آزما خي ده بايط پوشيمح و در هقرار گرفت ايآب در

منتقل شدند و  رازيش يعلوم پزشک ياهيو گ ييدارو يميش
قرار داده شدند.  گراديدرجه سانت 20 يمنف يسپس در دما
و  ينور کروسکوپيبر اساس مطالعات م نمونه اسفنج

جدا  يها کوليو اسپ ياسکلت يالم ها يرو بر يالکترون
( Hooper, 2000) ياسفنج يراهنما يها ديشده با کل

 .شدند ييشناسا
 

 Preparation of sponge   ياسفنج عصارة تهية

extracts 
( به قطعات کوچک تروزن  لوگرميک 29/3نمونه اسفنج )

مانند  ييها سميارگانو  ( برش داده شدمتريسانت 1 باي)تقر
 يو پل گويرناکل، الا، بها يکفه اشکننده، دو  ييايستاره در

و  يجداساز اسفنج بودند يکه در البه ال ييت هايک
حالل با استفاده از  يريعصاره گ سپس. ندشد يپاکساز

اتاق  ي( به مدت چهار روز در دماتريل 4×  2متانول ) يآل
با  سپس محلول به دست آمده را .صورت گرفت يکيدر تار

و حالل آن را در  نموده لتريف يصاف کاغذ استفاده از
 حرارت درجه در ر دواريتبخط خأل توسط دستگاه يشرا

 يعصاره آب ر کرده تايدرجه سانتي گراد تبخ 40 حداکثر
 (Jassbi et al., 2013) به دست آمد يظيغل

 
  عیما -عیمابا روش  يجداساز

ساس اين روش بر مبناي اختالف حالليت يک جزء در دو ا
توسط حالل  يجداساز .حالل غير قابل امتزاج مي باشد

ن صورت که يبد .گرفتصورت  کلرومتان يد، هگزان يها
 يس 500) يبدست آمده از عصاره متانول يون آبيسوسپانس

آن  يرورا و ابتدا حالل هگزان  ختهيرا در دکانتوور ر (يس
بعد از  ( ويس يس 250)سه مرتبه هر بار حدود  ختهير

چند بار تکان دادن اجازه داده شد که دو فاز از هم جدا 
هگزان  يآلدر حالل  ،بات محلول در هگزانيشوند. ترک

که با باز کردن که قرار گرفت  يفاز آب يحل شده و رو
ن کار يسپس ا، ديگرد ياز آباز ف ير دکانتور فاز هگزانيش

ن صورت يبد ديگرد انجام زيکلرومتان ن يتوسط حالل د
کلرومتان در  يد يس يس 250که سه مرتبه هر بار حدود 

خته شده و بعد از چند ير يون آبيسوسپانس يدکانتور رو
بار تکان دادن اجازه داده شد که دو فاز از هم جدا شوند. 
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 يد يکلرومتان، در حالل آل يبات محلول در ديترک
قرار گرفت که با باز  يآبر فاز يکلرومتان حل شده و ز

 Zare et) شد يز جداسازيه نين الير دکانتور ايکردن ش

al., 2015; Jassbi et al., 2013)  يبخش ها (.1)شکل 
بدست آمده از دکانتور را توسط  يکلرومتان ي، ديهگزان

بدست  يظ کرده و از فرکشن هايتغل ر دواريتبخدستگاه 
 .ميه کرديته TLCآمده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(، Aمایع؛ بخش هگزاني )-: جداسازي به روش مایع1شکل 

 (Bبخش دي کلرومتاني )

Figure 1: Isolation by liquid-liquid chromatography: 

hexane part (A), dichloromethane part (B). 

 
  ه نازکیال يکروماتوگراف

بات موجود در بخش يه دسته ترکين اوليبه منظور اسکر
 .Iاسفنج  يعصاره متانول يومتانرکل يو د يهگزان يها

mutansد.يه نازک استفاده گرديال ي، از کروماتوگراف 
 شده با پوشانده يومينيآلوم تصفحاروي  فياماتوگروکر
 20×  20 داـبعا با ژلسليکااز ماده جاذب  يه نازکيال

و  يدو بخش هگزان از mg 1حدود  .شد منجاا متر سانتي
 يهگزان و د يحاللهاتر از يل يليم 1 در يکلرومتان يد

 10حدود  نموئي لوله سيلهو بهکلرومتان حل شده و 
 صلافودر  TLCصحفه روي تر از محلول فوق را يکروليم

کلرومتان و  يد ياز حالل هاشدند. قرار داده  مشخص
نسبت به ( و يبخش هگزان ي)برا 2:98 نسبت به متانول

به عنوان فاز متحرک ( يکلرومتان يبخش د ي)برا 8:92
از کلسترول به عنوان استاندارد کنار بخش . دياستفاده گرد

-3β-acetoxy-Urs-12-eneد يترپنوئ يو از تر يهگزان

1β, 2α, 11α, 20β-tetraol يکلرومتان يکنار بخش د 
( در %1) نيليتوسط معرف وان صفحات. دياستفاده گرد

حرارت لکه ها  يو روشده  ياسپراتانول -کيد سولفورياس
 (.Jassbi et al., 2013( )2)شکل دند يظاهر گرد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش هاي هگزاني و دي کلرومتاني بدست  TLC :2شکل 

: بخش هگزاني و I. mutans .Aآمده از عصاره متانولي اسفنج 

بخش دي کلرومتاني و تري  Bکلسترول به عنوان استاندارد؛ 

-3β-acetoxy-Urs-12-ene-1β, 2α, 11α, 20β ترپنوئيد

tetraol به عنوان استاندارد 

Figure 2: Hexan and dichloromethane parts obtained 

from methanol extract of I.mutans sponge. A: Hexan 

part and cholesterol as standard; B: Dichloromethane 

part and triterpenoid  3β-acetoxy-Urs-12-ene-1β, 2α, 

11α, 20β-tetraol as standard 

 سلولي تيسم و سلول کشت
 MOLT-4 (Human acute lymphoblastic يها سلول

leukemia cell line)  وMCF-7 (breast cancer cell 

line)در ران، يتو پاستور ايانست يه شده از بانک سلولي، ته
 ين گاوي% سرم جن10 ياوح RPMI 1640ط کشت يمح

 ،نيليس يپن تريل يليم بر کروگرميم 100 و
 HT-29(Colon Cancer  يو سلولها نيسياسترپتوما

 
 

A B 

 

 

A 
B 

http://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer
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cell line)و  يکير ژنتيذخا يه شده از مرکز ملي، ته
% 20 با همراه DMEMدر محيط کشت ران، يا يستيز

 100 و نيگلوتام موالر يليم 2 ،(FBS) يگاو نيجن سرم
 در نيسياسترپتوما ن،يليس يپن تريل يليم بر کروگرميم

د کربن، ياکس ي% د5در حضور  و ،گراد يدرجه سانت 37
بخش مختلف  يغلظت ها يت سلوليسم .شدند انکوبه

با استفاده از  يمتانول عصاره يکلرومتان يو د يهگزان يها
 -2, 5-(Dimethylthiazol-2-yl-4,5)-3 تست

diphenyl tetrazolium bromide (MTT) يريگ اندازه 
 گرم از فرکشن يليم 10حدود  ،منظور نيا يبرا. ديگرد

 DMSO تريکروليم 500 در يکلرومتان يو د يهگزان يها
 cells/well 20000 تراکم با ها سلول. دنديگردحل 

(MOLT-4 ،)30000 cells/well (MCF-7 و )10000 
cells/well (HT-29 ،)خانه، رشد داده  96 يپليت ها در

 تازه کشت طيمح با ها سلول ساعت، 24 از بعد .شدند
 يفرکشن ها مختلف يها غلظت با و شد داده شستشو

 و μg/mL ، 10 μg/mL ،25 μg/mL 5) مورد نظر
50μg/mL  )کنترل مثبت به عنوان  "نيپالت سيس" و، 

رشد داده شده در  يها سلول. گرفتند قرار تيمار تحت
. نددش گرفته نظر در شاهد عنوان به ،عصاره فاقد طيمح
 Cº37، 80 يدر دما ونيانکوباس ساعت 72 از بعد

تر يکروليم 80هر خانه برداشته شده و توسط  از تريکروليم
ن يگزيجابدون فنل،  RPMIق شده با يرق MTT محلول

 انکوبه Cº37يدما درگر يد ساعت 4 مدت بهو  ديگرد
حل شدن  يبرا DMSO تريکروليم 200 تينها در. شدند
 نمک مقدار و ديگرد اضافه شده، ليتشک فورمازانِ نمک

 موج طول در OD ينور يچگال يريگ اندازه با فورمازان
 ,model 680در )يت ريکروپليم از استفاده با نانومتر 540

Bio-Rad, Japan) سلولها ماندن زنده نسبت .شد نييتع 
 نييتع ،فورمازان نمک بهل شده يتبد MTT مقدار لةيبوس

 به نسبت ،درصد عنوان به سلول ماندن زنده. شود يم
 انجام تکرار سه در شيآزما. مي شود محاسبه شاهد
 سه نيا جةينت عنوان به ها ن دادهيانگيم و دهيگرد

 Firuzi) (3)شکل  شده است انيب اتشيآزما از مجموعه

et al., 2013.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش هاي هگزاني و دي کلرومتاني MTTتست  :3شکل 

بر روي  I. mutansعصاره متانولي استخراج شده از اسفنج 

 HT-29رده سلولي 

Figure 3: MTT test of hexan and dichloromethane 

parts of methanol extract isolated from I.mutans on 

HT-29 cell line. 

 
 
   ها جزیه و تحليل دادهت

با  ک فرکشن ها،يتوتوکسيست يتجزيه و تحليل آماري فعال
ها با  پراکنش نرمال دادهانجام گرفت. SPSS 16 نرم افزار

و همگن بودن  رنوفياسم -استفاده از آزمون کولموگراف
با  يده شد. نرمال سازيسنج ها با آزمون لِوِن واريانس

 يبرخ يبرا 10 هيپا در تميلگار قيطر ازل داده يروش تبد
و آزمون نرمال  صورت گرفت که نرمال نبودند ييها از داده

د صورت يجد يداده ها يها رو انسيوار يبودن و همگن
 طرفه گرفت. سپس از روش تجزيه واريانس يک

(ANOVA) يو آزمون چند دامنه توک (Tukey)  جهت
 فرکشنت هر ين فعاليانگيمقايسه تفاوت آماري بين م

 %5استفاده شد. سطح معني داري در تمامي آزمونها 

(05/0p< )ار يانحراف مع ± نيانگيو داده ها به صورت م
 .بيان شدند

 
 جينتا

 ير قطبيبه دو بخش غ I. mutansاسفنج  يعصاره متانول 
( يکلرومتان ي)بخش د يمه قطبي( و ني)بخش هگزان

 کيتوتوکسيت سيفعال يبخش هگزاند. يم گرديتقس

 
 

Hexan 

part 

DCM part Cisplatin 
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و  41/64±3/5، 11/54±1/92برابر با  IC50با  را يمتوسط
1/58±14/57 µg/mL ت يفعال يکلرومتان يو بخش د

برابر با IC50با  را يقو ک متوسط تايتوتوکسيس

 µg/mL 7/47±0/96و 26/65 2/2±، 0/80±12/51 
 (.4شکل نشان دادند ) مذکور يسلولبر سه رده ب يبترت

 
 

 
در برابر سلولهاي  I. mutansبخش هاي هگزاني و دي کلرومتاني عصاره متانولي استخراج شده از اسفنج  کتوتوکسييفعاليت س :4 شکل

 .ندارائه شده ا شیآزما 5-3از  ± SE نيانگيبه عنوان م داده هاسرطاني انساني. 

Figure 4: Cytotoxic activity of hexan and dichloromethane parts of methanol extract isolated from I.mutans sponge 

against human cancer cells. Data is presented as an average ± SE of 3-5 trials. 

 
و  11/54±1/92برابر با  IC50 با يبخش هگزان

1/58±14/57 µg/mL يسلول يها  ردهب بر يبترت 
MOLT-4  وHT-29 ،را  يمتوسطک يتوتوکسيت سيفعال

اختالف  يک بخش هگزانيتوتوکسيت سي. فعالادد نشان
  .(<05/0p) ندادنشان  يسلول دو رده نيابر را  يدار يمعن

و  51/12±80/0برابر با  IC50ز با ين يکلرومتان يبخش د
96/0±47/7 µg/mL يسلول يها  ردهب بر يبترت 

MOLT-4  وHT-29 ،را  ييک بااليتوتوکسيت سيفعال
ن دو رده يا يبر روز ينرا  يدار ينشان داد که اختالف معن

 MOLT-4 يدر رده سلول. (<05/0p) ندادنشان  يسلول
س يک سيتوتوکسيت سين خاصيب يدار يتفاوت معن

برابر با  IC50ن )کنترل مثبت( با يپالت
16/0±89/1µg/mL ،  يو د يهگزان يفرکشن هابا 

و  54/11±92/1برابر با  IC50ب با يبه ترت يکلرومتان
80/0±51/12 µg/mL داشت  وجود(05/0p<)  که نشان

را  يک متوسطيتوتوکسيت سيفعال ن دو بخشيدهد ايم

 ينشان م ين رده سلوليا يبر رو نسبت به کنترل مثبت
ک يتوتوکسيت سيخاص نيب MCF-7 يدر رده سلول دهند.

و   µg/mL 92/26±3/3برابر با  IC50با  نيس پالتيس
  65/26µg/mL±2/2برابر با  IC50با  يکلرومتان يدبخش 

که نشان دهنده ( <05/0p)نداشت دار وجود  يتفاوت معن
بر  يکلرومتان يد ک قابل توجه بخشيتوتوکسيت سيفعال
با  ياما بخش هگزان باشد. يم MCF-7 يرده سلول يرو

IC50  64/41±5/3برابر باµg/mL  را  يدار ياختالف معن
و  يکلرومتان يک با بخش ديتوتوکسينظر قدرت س از
 يبر رو يبخش هگزانداد  ين دارد که نشان ميپالت سيس

 ييباالک يتوتوکسيت سيخاص MCF-7 يرده سلول
ت ين خاصيب HT-29 يدر رده سلول .نداشت

برابر با  IC50با  يهگزان يک فرکشن هايتوتوکسيس
58/1±57/14 µg/mL، با  يکلرومتان يدIC50  برابر با
96/0±47/7 µg/mL با  نيس پالتيو سIC50  برابر با
6/1±73/23 µg/mL دار وجود  يتفاوت معن ياز نظر آمار
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ن اثر يشتريب دهد  ميکه نشان  (>05/0p)داشت 
 نيا يبر رو يکلرومتان يک متعلق به بخش ديتوتوکسيس

 يو د ين هر دو بخش هگزانيهمچن .باشد يم يرده سلول
س يساز  يکمتر IC50 ين رده سلوليا يبر رو يکلرومتان

رده  يت باالينشان دادند که نشان دهنده حساس نيپالت
 يتست شده م ينسبت به فرکشن ها HT-29 يسلول

 يانجام شده در راستا يليقات تکميبر اساس تحق باشد.
مسئول  يبات موثره يترک يين مقاله، به منظور شناسايا

 يو د يهگزان يک بخش هايتوتوکسيت سيخاص
بات يترک يمحتو يم که بخش هگزانيافتي، دريکلرومتان

 ياحتماال محتو يکلرومتان ي، و بخش ديديياسترو
ن از کلسترول به يباشد. بنابرا يم يديترپنوئ يبات تريترک

د يترپنوئ يو از تر يعنوان استاندارد در کنار بخش هگزان
3β-acetoxy-Urs-12-ene-1β, 2α, 11α, 20β-

tetraol يکلرومتان يبه عنوان استاندارد در کنار بخش د 
مشاهده  2 شکلدر (. همانطور که 2م )شکل ياستفاده کرد

در بخش  موجودلکه ،  TLC-Aدر صحفه ديکن يم
از نظر رنگ و  ،با لکه کلسترول به عنوان استاندارد يهگزان

Rf و رهيبنفش ت رنگ هر دو لکه .باشند يمشابه مRf=0.6 

لکه مشاهده شده در ،  TLC-Bدر صحفه نيدارند. همچن 
د به عنوان يترپنوئ يبا لکه تر يکلرومتان يبخش د
هر دو لکه  باشد. يممشابه  Rfاز نظر رنگ و  ،استاندارد

 .دارند  Rf=0.4ره ويرنگ سبز ت
 

 بحث
بااليي در بيوسنتز مجموعه  يياز آنجاييکه اسفنج ها توانا

با ساختار متنوع دارند و با توجه  يعياز محصوالت طب يا
به اينکه تحقيقات انجام شده در زمينة بررسي پتانسيل 

هاي ثانوية اسفنج هاي خليج فارس  زيستي متابوليت
ت يفعال يبه بررسق ين تحقي، در اباشد اندک مي

 يکلرومتان يو د يهگزان يفرکشن ها کيتوتوکسيس
شده از  يجمع آور I. mutansاسفنج  يعصاره متانول

ج حاصله نشان داد ي. نتاميپرداختج فارس يره الرک خليجز
ت يه با خاصيثانو يت هايمتابول ين اسفنج محتويا که
 يو د يهر دو بخش هگزانباشد.  يم ييک بااليتوتوکسيس

را در  يک متوسط تا قويتوتوکسيت سيفعال يکلرومتان

. بخش ش نشان دادنديمورد آزما يبرابر هر سه رده سلول
ت يفعال ينسبت به بخش هگزان يکلرومتان يد
-MCF يسلول يها  رده يبر رورا  يتر يک قويتوتوکسيس

ج عنوان يهمانطور که در بخش نتانشان داد.  HT-29و  7
ن يا يکه در راستا يشتريقات بيبر اساس تحقد يگرد

مسئول  ي بات موثرهيترک ييمقاله به منظور شناسا
 يو د يهگزان يک بخش هايتوتوکسيت سيخاص

 يمحتو يبخش هگزانکه  ميافتيدر ،شدانجام  يکلرومتان
 احتماال يکلرومتان يبخش د و ،يدييبات استرويترک

 يها دياستروئ. باشد يم يديترپنوئ يتر اتبيترک يمحتو
 کيتوتوکسيس تي، فعالييايدر ياز اسفنج هاجدا شده 

 يمختلف سلول ها يها  رده يبر رورا  يتوجه قابل
 يانجام شده رو يمرور قيتحقنشان داده اند.  يسرطان
از اسفنج ها نشان داد که  استخراج شده يهادياستروئ
 يضد باکتر روس،يمل ضد سرطان، ضد وواها ع دياستروئ

 کي(. Aiello et al., 1999)هستند  يموثر يو ضد قارچ
 اسفنججدا شده از  يها سترولا ياپوکس-6و 5از  يسر
متوسط  کيتوتوکسيس تي، فعالIrcinia nagensis ينيچ
و  H-460 ،LOVO يسلول يها  رده يرو را يقو تا

MCF-7 نشان داده اند (Xu et al., 2008 .)ق يدر تحق
، نجانب و همکارانيانجام شده توسط ا يليتکم

ت يفعالز ين I. mutansجداشده از اسفنج  يدهايياسترو
 ،MOLT-4 يسلول يها  رده يرا بر رو يک قويتوتوکسيس

MCF-7 وHT-29 .توان  ين ميبنابرا نشان داده اند
اسفنج  يعصاره متانول يک بخش هگزانيتوتوکسيت سيفعال

I. mutans موجود  يدييبات استرويج فارس را به ترکيخل
 تيفعال ،(2012و همکاران ) Beedessee در آن ربط داد.

ي و بوتانول ياستات لي، اتيهگزان هاي عصاره کيتوتوکسيس
 نيچند يروبر را   Mauritius يها آب يياياسفنج در

قرار دادند. نتايج  ي، مورد بررسيانسان يسرطان يسلول رده
نشان داد که از ميان عصاره هاي تست شده، بسياري از 

ردة  9آنها فعاليت سيتوتوکسيک را حداقل در يک رده از 
 شد ن مشخصيمورد آزمايش، نشان دادند. همچن يسلول

 لي% عصارة ات 27، يمورد بررس يان عصاره هايکه از م
 يدارا% عصاره بوتانولي، 2% عصارة هگزاني و 11، ياستات
 يسرطان ها يسلول رده 9در  %75 يباال يسلول تيسم
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عصاره  شوديهمانطور که مشاهده م، مي باشند. مختلف
 ينسبت به عصاره هگزان يشتريته بيکه پالر يل استاتيات

 .استرا نشان داده  يتر يک قويتوتوکسيت سيدارد فعال
ت يفعال يکلرومتان يز بخش ديق حاضر نيدر تحق

 يبر رو يرا نسبت به بخش هگزان يتر يک قويتوتوکسيس
نشان داد  HT-29و  MOLT-4 ،MCF-7 يسلول يها  رده
شتر، از نظر يته بيبات با پالريترک آنست که يايگوکه 
 باشند.  يتر م يقو يباتي، ترککيتوتوکسيت سيخاص

Mahdian ( فعال2015و همکاران ،)ت ي
پنج گونه اسفنج  يها ک عصاره و فرکشنيتوتوکسيس

 ، Ircinia echinata ،Dysidea avara ) ج فارسيخل

Axinella sinoxea ،Haliclona tubifera و ،
Haliclona violacea )قرار دادند و  يرا مورد بررس
تست شده عصاره  يان اسفنج هايمشاهده کردند که از م

ت يفعال يدارا D. avaraو  I. echinata ياسفنج ها
 يم PC12و  HeLa يسلول يها  رده يک بر رويتوتوکسيس

ق يج بدست آمده در تحقيراه نتاج به همين نتايباشند. ا
جنس  متعلق به يهادهد که اسفنجينشان مر حاض

Ircinia sp. ت يبات با خاصياز ترک يمنبع مهم
 يل بااليپتانسق ين تحقيا .دنباش يک ميتوتوکسيس

کشف  ارزشمند به عنوان منابع را ج فارسيخل ياسفنج ها
 .دهد  مينشان  ديجد بات ضدسرطانيترک

 
 منابع

 .،پ ،يمصطفو .،ش جميلي، .،ع ،يمطلب .،م ناظمي،
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غيرقطبي -ثانوية نيمه قطبي يت هايضد قارچ متابول
در دو فصل تابستان و  Ircinia mutansاسفنج 
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Abstract 
Sponges are the most primitive multicellular eukaryotic organisms and sessile without 

defense organs therefore, they produce different secondary metabolites to protect 

themselves from predators and pathogens in their environment. This study aims to 

evaluation of cytotoxic properties of hexane and dichloromethane parts of methanol extract 

of the sponge (Ircinia mutans), collected from Larak Island. Hexane and dichloromethane 

parts were extracted by liquid-liquid extraction from methanol extract then tested by MTT 

colorimetric assay on three cancer cell lines MOLT-4, MCF-7 and HT-29. The hexane part 

with IC50 value 11.53 ± 1.3, 41.64 ± 3.5 and 14.57 ± 1.5 μg/mL, and the dichloromethane 

part with IC50 value 12.51 ± 0.8, 26.6 ± 2.2 and 7.47 ± 0.97 μg/mL respectively, on three 

mentioned cell line showed moderate to strong cytotoxic activity on all three cancer cell 

lines. The results also indicate that the dichloromethane part has stronger cytotoxic activity 

than the hexane part. This study's findings showed the potential of Persian Gulf sponges as 

valuable sources of new anti-cancer compounds. 
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