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-1کارشناسی ارشد زيست فناوري دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
-2استاديار گروه زيست فناوري دريا ،دانشکده علوم و فنون دريايی ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
چکیده
ترکیبات زيست فعال به دو نوع اولیه و ثانويه تقسیم میشوند .ترکیبات زيست فعال اولیه برراي رشرد مودرودات زنرده ضرروري بروده امرا
ترکیبات زيست فعال ثانويه براي زندگی مودودات ضروري نبوده و از ترکیبات زيست فعال اولیه به ودود میآيند .بیشتر ترکیبرات زيسرت
فعال ثانويه بقا داندار را مودب میشوند .میکروارگانیسمهاي دريايی به صورت آزادزي و يا همزيست با گیاهان و حیوانات دريرايی زنردگی
میکنند و بسیاري از ترکیبات زيست فعال دريايی اغلب توسط میکروارگانیسمهاي همزيست تولید میشوند .میکروارگانیسم هاي همزيرت
با اسفنج ،ريز دلبکها  ،باکتريها و قارچهاي دريايی از منابع عمده ترکیبات زيست فعال میباشند .ترکیباتی که توسط اسرفنجهرا تولیرد
می شوند شامل :استروئیدها و نوکلئوزيدهاي غیر معمول ،ترکیبات ض د التهاب مانند کالتريول و هالی پپتین است .اسریدهاي چررب داراي
امگا  ،3انواع توکسینها ،رنگدانهها و استرول ها از ريز دلبکها به دست میآيد .باکتريهاي دريايی تولید کننده ترکیباتی مانند لوبوفورين،
بريوستاتین ،ماکروالکتین ،سالین آمید ،استئودنین و آستاگزانتین میباشند .قارچهراي دريرايی ترکیبراتی ماننرد دنردروفیلین ،پسرتالون
اسکالوسمايد ،ارموفیلین و غیره تولید میکنند .ترکیباتی مانند بريوستاتین نیز از بريوزواها به دست میآيد .تنروع مودرودات و محصروالت
دريايی در مقايسه با منابع خشکی بسیار باال بوده و میکروارگانیسمهاي دريايی منابع مهم ترکیبات دديد محسروب مریشروند .در نتیجره
کشف ترکیبات زيست فعال دديد از منابع دريايی ضرورت تحقیق بر روي مودودات دريايی را نشان میدهد.
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 - 1مقدمه
اقیانوسها و درياها بیشتر از  70%از سطح زمین را
فراگرفتهاند و منبع غنی و متنوع از مودودات زنده و
ترکیبات دديد با پتانسیل دارويی ،غذايی ،مواد آرايشی،
آنزيمی و غیره هستند ( .)1گزارش شده است که
اقیانوسها نزديک  300000گونه شناخته شده را در خود
داي دادهاند و اين مقدار تنها درصد کوچکی از تعدادکل
گونهها میباشد ( .)4-2میکروارگانیسمهايی که در
اکوسیستمهاي دريايی ودود دارند ،در زيستگاههاي
منحصر به فردي زندگی میکنند و معموال ترکیبات زيست
فعالی تولید میکنند که از انواع ترکیبات خشکی متفاوت
هستند ( .)5ترکیبات زيست فعال طبیعی شامل ترکیبات
زيست فعال میکروبی میباشند و براي تولید محصوالت
طبیعی يا تخمیري در زمینههاي پزشکی و کشاورزي ،مواد
اولیه براي ايجاد تغییرات شیمیايی يا میکروبی و سنتز
شیمیايی مواد دديد در تولید داروها مورد استفاده قرار
میگیرند ( .)6از میان ترکیبات زيست فعال شناخته شده
تقريبا  50%از آنها شامل مشتقات پلیکتیدها بوده و از
میکروارگانیسمهاي خشکی و دريايی دداسازي شدهاند.
پلیکتیدها خانوادهاي بزرگ از ترکیبات متنوع و مهم در
پزشکی هستند و نمونه آنها شامل :اريترومايسین (ضد
باکتري) ،سینتاتین (ضد قارچ) و آورمکتین (ضد انگل)
میباشد ( .)7باکتريها و قارچها منابع ارزشمندي براي
کشف عوامل ضدمیکروبی هستند و اغلب در خاک ،گیاهان
در حال فساد و يا به صورت همزيست با مودودات دريايی
يافت میشوند .میکروارگانیسمهاي دريايی شامل :باکتري-
ها ،سیانوباکتريها ،دينوفالژلهها و غیره بوده ومعموال به
صورت همزيست با گیاهان و حیوانات دريايی هستند .در
طول  4دهه گذشته بیش از  10000ترکیب از مودودات
دريايی دداسازي شده است و در حال حاضر رشد
چشمگیري در مورد محصوالت طبیعی دريا يا ترکیبات
زيست فعال ثانويه ودود دارد .ترکیبات زيست فعال به دو
نوع اولیه و ثانويه تقسیم میشوند :ترکیبات زيست فعال
اولیه براي رشد مودودات زنده ضروري بوده و شامل
واحدهايی مانند اسیدهاي آمینه ،اسیدهاي چرب،
مونوساکاريدها براي سنتز ماکرومولکولها ،پروتئینها،
اسید نوکلئیکها ،کربوهیدراتها و لیپیدها میباشند و در
همه مودودات زنده ودود دارند اما ترکیبات زيست فعال
ثانويه براي زندگی مودودات ضروري نبوده و از ترکیبات

زيست فعال اولیه به ودود میآيند .بیشتر ترکیبات زيست
فعال ثانويه بقا داندار را مودب شده و به عنوان سالح
شیمیايی در مقابل باکتريها ،قارچها ،حشرات و حیوانات
مورد استفاده قرار میگیرد) .(8بیشتر محصوالت طبیعی
که در صنايع داروسازي مورد توده هستند از ترکیبات
زيست فعال ثانويه میباشند و شامل :آلکالوئیدها،
ترپنوئیدها ،پلیساکاريدهاي حاوي سولفات ،پپتیدها و
ترکیبات شیمیايی دديد هستند  .ترکیبات زيست فعال
ثانويه داراي ساختار و مسیر بیوسنتزي پیچیدهاي هستند
اما داراي ارزش بااليی در صنايع پزشکی هستند و گرايش
روزافزون دوامع بشري براي استفاده از داروها با منشا
طبیعی مودب افزايش تقاضا براي مواد موثر ترکیبات
طبیعی گرديده است .همچنین مطالعه و کشف ترکیبات
زيستفعال ارزشمند میتواند ما را در سرمايهگذاري هر
چه بیشتر بر روي منابع طبیعی بومی کشورمان ياري کند
و گوياي ضرورت انجام تحقیق بر روي ترکیبات با منشا
طبیعی میباشد.)10 ,9( ..
 -2ترکیبات زیست فعال ثانویه میکروارگانیسمهای
دریایی
 1-2جلبکها
بیش از  50000گونه مختلف از ريزدلبکها ودود دارد که
تنها تعداد کمی از آنها شناسايی شدهاند .ريزدلبکها از
پتانسیل ژنتیکی بااليی براي عوامل زيستفعال و
بیوشیمیايی برخوردار میباشند و يک دنبه تجاري از
کاربرد ريزدلبکها ،استفاده از آنها در تولید لیپیدهاي
ويژه است .اسیدهاي چرب امگا  3که در ماهیان دريايی
خاصی ودود دارند ،براي کاهش شیوع بیماريهاي
کرونري قلب مورد توده زيادي هستند .منشاء اين اسید-
هاي چرب احتماال از فیتوپالنکتونهاي مودود در زنجیره
غذايی میباشد و بیشتر گونههاي فیتوپالنکتون منبع غنی
از روغنهاي حاوي میزان مختلف از ايکوزاپنتانوئیکاسید و
دوکوزاهگزانوئیک اسید هستند .دوکوزاهگزانوئیک اسید،
يک افزودنی غذايی مهم مورد نیاز براي رشد مغز است و
توسط چندين گونه از دينوفالژلهها تولید شده است .گونه-
بهويژه
غیرفتوسنتزي
بینالمللی،
هاي
 ، Crypthecodinium cohniiبراي تولید تجاري موفق
اين اسید ،توسط ژاپن و اياالت متحده مورد استفاده قرار
57

بهار  ،99شماره 93

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا

مسیرهاي عصبی به عنوان عوامل درمانی ،ابزاري سودمند
بوده و همچنین از پتانسیل تجزيهپذيري زيستی برخوردار
میباشند (.)10
در حال حاضر توده عمده در مورد ريز دلبک هاي سبز بر
روي ترکیب پیچیده دونالیال 6متمرکز شده است .اين
ترکیب اساس تولیدات صنعتی ،در تولید بتاکاروتن بوده و
يک ماده محلول در چربی است و بهعنوان داذب راديکال
آزاد از کیفیت بهتري برخوردار است و گزينه مناسبی براي
گرفتن تدريجی کل بازار بهعنوان يک افزودنی غذايی
است.)12( .
التهاب يک مرحله اولیه در پاسخ سیستم ايمنی در برابر
عفونتها و زخم میباشد و بیشتر داروهاي ضد التهابی که
مورد استفاده قرا میگیرند ،مهار کنندههاي
سیکلواکسیژناز 7هستند .پاسیفنول يک ترپنوئید ددا شده
از دلبک دريايی  Laurencia clariformisاست و به
عنوان مهارکننده مسیر سیکلواکسیزناز شناخته شده است.
به طور کلی فعالیت ضد التهابی اين ترکیب از طريق
کاهش لوکوتريان  B4و ترومبوکسان  B2صورت می-
گیرد .همچنین فعالیت ضد التهابی آن از طريق مهار
آنزيم کلیدي فسفولیپاز  A2و تغییر مسیر سیکلواکسیژناز
میباشد.)15( .
اپتاديول نیز يک ترپنوئید ددا شده از دلبک دريايی
 Stypopodium flabelliformeاست و داراي اثرات
دارويی در سیستم قلبی-عروقی وهمچنین اثر ضد التهابی
از طريق مهار آزادسازي ايکوزانوئیدهايی مثل لوکوتريان
 B4و ترومبوکسان  B2و تغییر مسیر سکلواکسیژناز می-
باشد .اين تغییر مسیر از طريق مهار آنزيم فسفولیپاز A2
که نقش عمده در آزادسازي آراشیدونیکاسید و تشکیل
واسطههاي لیپیدي را داشته ،صورت میگیرد و فعالیت
ضد التهابی آن قويتر از ايندومتاسین میباشد .اپیتاديول
همچنین فعالیت حفاظتی از معده را دارا بوده و اين اثر
دوگانه میتواند روش درمان موثر و بدون عوارض دانبی
براي داروهايی که معموال براي درمان بیماريهاي التهابی
ودود دارد ،باشد .اين ماده همچنین اثر ضد میکروبی در
مقابل باکتريهاي گرم منفی و مثبت به ويژه
 Eschericha ifaecalisرا دارا میباشد (.)16 ,15

گرفتهاند .دلبکهاي دريايی ترکیبات هتروسیکلیک حاوي
نیتروژن تولید میکنند که از دمله آنها میتوان
داموئیکاسید 1و کاينیکاسید 2را نام برد .داموئیک اسید
براي اولین بار از دلبک  Chondria armataدداسازي
شده است و داراي خاصیت کرمکشی بوده و در خارج
کردن آسکاريس و کرمک موثر بوده و بدون عوارض دانبی
میباشد (.)12 ,11
دينوفالژلهها همچنین ماکرولیدهايی را با ارزش دارويی
تولید میکند .هر دو نوع گونه همزيست و آزاد
 ، Amphidinium sp.آمفیدينولیدهاي 3با سمیت ياخته-
اي را تولید میکنند ،که باالترين پتانسیل را در مقابل
لوسمی  ، L1210سرطان پوست  KBو رده ياختهاي
 HCTروده بزرگ را دارند اما ساختارشان بهطور کامل
روشن نشده است و بیوسنتزآنها موفق نبوده است .در
کشت دينوفالژله Goniodoma pseudogonyaulax
ماکرولیدهايی به دست آمده است که گونیودومین 4نام
دارد و در شرايط آزمايشگاهی فعالیت ضد قارچی از خود
نشان میدهند (.)12
بعضی از مودودات دريايی از قبیل ريزدلبکها حاوي
توکسین هستند و تمايز بین توکسینهاي سمی و دارويی
در تولید داروهاي دديد داراي اهمیت میباشد.)13( .
توکسینهاي دلبکهاي دريايی بر اثر شکوفايی دلبکی به
ودود میآيند و بیشتر آنها ساکسیتوکسین 5نامیده می-
شوند و داراي وزن مولکولی پايین ،محلول در آب و حاوي
ترکیبات نیتروژندار هستند ( .)14به طور مثال توکسین-
هاي ددا شده از  Cone-shellگروهی از پپتیدهاي غنی
از پیوندهاي ديسولفیدي هستند که کانوتوکسین نامیده
میشوند و اگرچه چندين گونه از آنها باعث مرگ ومیر در
انسان میشود اما توکسینهاي خاصی از آنها پتانسیل
دارويی داشته و در تسکین درد ،صرع و پیشگیري از سکته
موثر میباشند .آلفا توکسین گونههاي مختلف از Conus
نسبت به گیرندههاي مغز و ماهیچه انتخابپذير بوده و
بیشتر پپتیدهاي فعال ددا شده از اين سموم براي کانال-
هاي يونی و انواع گیرندهها اختصاصی هستند .در بررسی
1

Domoic acid
Kainic acid
3
Amphidinolides
4
Goniodomins
5
)Saxitoxin (STx
2

Dunaliella
)Cyclooxygenase (COX
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پايداري اسکلت اسفنج شده و دفاع در مقابل عوامل
بیماريزا و شکارچی را مودب میشوند(.)22
استروئیدها داروهاي سنتزي هستند که به طور گسترده
براي درمان تنگی نفس ،پسوريازيس و انواع التهابها
استفاده میشوند .اسفنجها منبع غیر معمول از استروئیدها
بوده و فعالیت ضد التهابی دارند .کانتیگناسترول 1يک
استروئید پلیاکسیژندار میباشد که از اسفنج دريايی
 Petrosia contignataدداسازي شده است و مطالعات
صورت گرفته نشان داده که میتواند در درمان تنگی نفس
و بیماريهاي التهابی مورد استفاده قرار بگیرد .اين
استروئید آزاد شدن هیستامین از بازوفیلها و بافت شش را
کاهش میدهد و احتماال برهمکنش غیرمستقیم با
سیستمهاي پیامرسانی ياختهاي براي مهار فعالیت
فسفولیپاز  Cاز خود نشان میدهد (.)23
سستوبريسترول 2يک پلیهیدروژنه  5حلقهاي میباشد که
از اسفنج  Xestospongia bergquisitaدداسازي شده
و مهارکننده قوي آزادسازي هیستامین وابسته به
ايمونوگلوبین  Eاز ماستوسلهاي فعال شده میباشد.
سستوبريسترول  Aتولید اينوزيتول تريفسفات و فعالیت
فسفولیپاز  Cرا مهار میکند و از دريان ذخیره کلسیم
درون ياختهاي که از فرايندهاي اولیه آزادسازي واسطههاي
وابسته به ايمونوگلوبین  Eمیباشد ،دلوگیري میکند.
کالتريول A 3و  Bاستروئیدهاي پلیاکسیژنه دديد ددا
شده از اسفنج  Clathria lissoscleraمیباشد و نه تنها از
مولکولهاي ضدحساسیت هستند ،بلکه ترکیبات ضد-
التهابی نیز محسوب میشوند ( .)25 ,24کالتريول  Bاز
تولید سوپراکسید از نوتروفیلها که در بیماريزايی و
اختالل التهابی نقش دارند ،دلوگیري میکند .در اين
خصوص اين استروئید بايد به طور دقیق مورد مطالعه قرا
بگیرد ،چون ممکن است در کاهش التهاب و استرس
اکسیداتیو توصیف شده در چندين بیماري تحلیل رونده
مزمن مفید باشد (.)15
اسفنجهاي دريايی منبع بسیار خوبی از استرولهاي غیر-
معمول بوده و چندين آلکالوئید پپتیدي و پروتئینی از آن-
ها دداسازي شده است .برخی از اين استرولها مثل
استرولهاي آلکالوئیدي و سولفاتیدي فعالیت ضدمیکروبی

دلبک  padinaاز دلبکهاي قهوهاي است و تا کنون 80
گونه از دنس پادينا در سطح دنیا شناسايی شده است .در
سواحل شمالی خلیج فارس  6گونه از دنس پادينا از
دمله  Padina borergeseniiتا کنون شناسايی شده
است .دمیلی و همکاران در سال  94در مطالعات خود بر
روي اين دلبک خلیج فارس ترکیبات استروئیدي که از
ترکیبات زيست فعال ثانويه میباشند را شناسايی کردند.
اين ترکیبات شامل کلسترول ،فوکوسترول-22 ،
استیگمااسترول،
بتاسیتوسترول،
دهیدروکلسترول،
اوستراسترول و دو اپیمرهیدروکسی استرول میباشد.
فوکسترول از استرولهاي اصلی دلبکهاي قهوهاي است
که در اين گونه دلبک نیز ودود دارد .اين ترکیب اثر ضد
ديابت دارد و مصرف  30گرم/کیلوگرم در موشهاي ديابتی
باعث کاهش شديد غلظت گلوکز در سرم خون میشود.
ودود فوکسترول عالوه بر اثر ضد ديابت ،اثر آنتیاکسیدانی
را نیز در اين دلبکها تايید میکند .استیگما استرول و
بتاسیتواسترول دو استرول اصلی هستند که در اين دلبک
گزارش شده است .استرولهاي گیاهی براي دذب از
طريق روده با کلسترول خون رقابت میکنند و باعث
کاهش غلظت کلسترول پالسما میشوند .اين مطالعه نشان
میدهد که اين گونه از دلبکهاي قهوهاي به وفور
ترکیبات استرولی کلسترول-22 ،دهیدروکسی کلسترول و
فوکسترول را دارا میباشند و قابل استفاده در صنايع
دارويی میباشند)17(.
 2-2اسفنجها
اسفنجهاي دريايی پناهگاه مهمی براي میکروارگانیسمهاي
دريايی محسوب میشوند و منبع غنی از ترکیبات دديد با
پتانسیل کاربردي باال هستند و ممکن است گونههاي
میکروبی منحصربه فردي در اسفنجها باشد که در
زيستگاههاي دريايی ديگر يافت نمیشود(.)18
میکروارگانیسمهاي همزيست با اسفنج شامل باکتريها،
دلبکهاي تکسلولی ،سیانوباکتريها و دينوفالژلهها می-
باشند .در اين خصوص باکتريها دمعیت غالب را تشکیل
داده و حدود  40-50%از حجم اسفنج را تشکیل میدهند.
برخی محصوالت طبیعی در اسفنجها يافت میشوند که
منشاء باکتريايی دارند و توسط باکتريهاي همزيست با
اسفنج تولید میشوند ( .)21-19باکتريهاي همزيست با
اسفنج از طريق تولید ترکیبات زيست فعال ثانويه باعث

1

Contignasterol
Xestoberrysterol
3
Clathriol
2
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فارس را ارزيابی کردند و نتايج نشان داد که عصارههاي
دياتیل اتري روي باکتريهاي Bacillus subtilis
 spizizenii ATCC6633و Staphylococcus aureus
 ATCCاثر ضدباکتري دارند .بنابراين ترکیبات زيست
فعال ثانويه محلول در دياتیلاتر با ساختار شیمیايی
غیرقطبی-نیمه قطبی داراي اثر ضدباکتريايی بوده و می-
توانند به عنوان يکی از عصارههايی که در راستاي تولید
داروهاي آنتیبیوتیک مورد استفاده قرار میگیرند ،کاربرد
داشته باشد)29(.

را دارا بوده و به لحاظ فیلوژنتیکی قابل توده هستند .به
عنوان مثال هالیستانول و استرولهاي دداسازي شده از
و
اسفنجهاي دريايی Halichondria moriei
 Toxadocia zumiبه ترتیب از رشد باکتريهايی مثل
 Staphylococcus aureusو Bacillus subtilis
دلوگیري میکند (.)11 ,9
برخی از اسفنجها حاوي نوکلئوزيدهاي غیر معمول نیز
هستند .به عنوان مثال اسپونگويوريدين و اسپونگوتیمیدين
از ترکیبات زيست فعال ثانويه مورد توده هستند .آنالوگ
آدنین ،ويدارابین ،اولین بار به عنوان عوامل ضد سرطان
سنتز شدند و عملکرد  DNAپلیمراز،
ريبونوکلئوتیدردوکتاز ،و آدنیلسیکالز را مهار میکند .اين
Streptomyces
ترکیب توسط سويه همزيست
 antibioticusتولید شده است و همچنین به عنوان
عوامل ضد ويروس نیز شناخته شده است .از دمله
نوکلوزيدهاي غیر معمول ديگر میتوان به میکالسین  Aو
 Bاشاره کرد که از عصاري چربیدوست اسفنج دريايی
 Mycale sp.دداسازي شده و ار تقسیم ياختهاي تخم
بارور شده ستاره دريايی دلوگیري میکند (.)27 ,26
هالیپپتین  A-B-C-Dاز اسفنج دريايی Haliclona
دداسازي شده و توده عمده بر روي هالیپپتین نوع A
میباشد چون داراي فعالیت ضد التهابی قوي در شرايط
آزمايشگاهی و طبیعی بوده ،حتی قويتر از داروهاي ضد
التهابی معمول از قبیل ناپروکسین و ايندومتاسین عمل
میکند و بدون عوارض دانبی میباشد (.)15
حیدري دامع بزرگی و همکاران در سال  96فعالیت
سیتوتوکسیک عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans
ددا شده از آبهاي دزيره الرک خلیج فارس را بر روي 3
رده سلول سرطانی انسانی HT- ،MCF-7 ، MOLT-4
 29مورد مطالعه قرار دادند .اين عصاره فعالیت
سیتوتوکسیک متوسط تا قوي بر روي هر  3رده سلول
سرطانی نشان داد و نتايج بیانگر آن بود که بخش دي-
کلرومتانی نسبت به بخش هگزانی فعالیت سیتوتوکسیک
قويتري دارد .يافتههاي اين تحقیق پتانسیل باالي
اسفنجهاي خلیج فارس را به عنوان منابع ارزشمند داراي
ترکیبات ضد سرطان دديد نشان میدهد)28(.
ناضمی و همکاران در سال  91خواص ضد باکتريايی
عصاره اسفنج  Axinella sinoxeaدزيره الرک خلیج

 3-2باکتریها
برخی ترکیبات زيست فعال دريايی در واقع توسط
میکروبهاي همزيست با گونهها تولید میشوند .به طور
مثال تترودوتوکسین يک نوع نوروتوکسین میباشد که بر
روي دستگاه عصبی تاثیر میگذارد و به صورت مسمومیت
با ماهی پفکی به ودود میآيد .مطالعات صورت گرفته
نشان داده است که تترودوتوکسین توسط بیشتر سويههاي
باکتريهاي دريايی تولید شده و از طريق زنجیره غذايی
در ماهیهاي گوناگون تجمع میيابد (.)9
ترکیبات مختلف ضد سرطان نیز از باکتريها ي دريايی
دداسازي شدهاند که عمدتا به صورت همزيست با اسفنج
زندگی میکنند .سالینوس پرومايد  Aاز باکتريهاي
دنس  ، Salinosporaکه يک گروه از اکتینومیستهاي
دريايی میباشند دداسازي شده است .فعالیت ضد توموري
آن از عملکرد پروتئازوم  20که در فیزيولوژي ياختهاي
نقش مهمی دارد ،دلوگیري میکند.
ماکرولیدهاي دريايی ،گروهی از محصوالت طبیعی
اکسیژندار هستند که ساختار آنها به صورت
ماکروسايکلیکالکتون بوده و داراي فعالیت سمیت ياخته-
اي با هدفهاي مختلف مولکولی میباشند .به طور مثال
لوبوفورين  Aو  Bدو ترکیب زيستفعال با فعالیت ضد-
میکروبی ،ضدسرطان و ضدالتهابی هستند و از
اکتینومیستهاي دريايی دداسازي شدهاند .بريوستاتینها
(شکل  ) 1نیز گروهی از ماکرولیدها هستند که در گونه-
هاي دريايی يافت میشود و پتانسیل تعديلکننده
پروتئینکیناز  Cرا دارا میباشند و در حال حاضر به عنوان
عوامل ضدسرطان مورد مطالعه قرار میگیرند .عوامل ضد
ويروس نیز از میکروارگانیسمهاي دريايی دداسازي شده-
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اند که از دمله آنها میتوان ماکروالکتین A-F 1را نام
برد .اين ترکیبات از باکتريهاي گرم مثبت عمق دريا و
کاپروالکتی ن A 2و  Bنیز از باکتريهاي دريايی
 Pseudomonas sp.دداسازي شده و ويروس سیمپلکس
هرپس را مهار میکنند .به طور کلی ماکروالکتین  Aدر
مقابل ويروس ايدز نیز موثر میباشد.)15 ,14( .

سالینآمید  Eو  Cنیز به صورت يک پپتید يک حلقهاي
نشان داده میشوند (.)15
کوراسین  A12يک استودنین 4غیرمعمول است که از
سیانوباکتريهاي دريازي دداسازي شده و شامل يک
حلقه تیازولین است که سمیت ياختهاي قوي نسبت به
رده ياختهاي لوسمی  L1210از خود نشان میدهد و با
اتصال به مکان کلشیسین يا تداخل با آن مانع از
پلیمريزاسیون توبولین و تقسیم ياختهاي میشود.
آلتراموناسها گروهی از باکتريهاي گرم منفی هس که در
دريا بهطور گستردهاي ودود دارد و در آبها و گل و الي
و يا حتی در ارتباط با مودودات زنده ديگر يافت میشوند.
ترکیب زيست فعال ويژه آنها شامل روبرنوئیک اسید5
 C16است که يک استودنین معطر است و فعالیت
متسعکنندگی نايژهاي و شلکنندگی عضالت را دارا می-
باشد .بهترين نمونه ايزوپرونويدها شامل آستاگزانتین است
که يک آنتیاکسیدان بسیار ارزشمند در افزودنیهاي
غذايی و نیز بهعنوان رنگدانه براي آبزي پروري بهشمار
میرود و توسط  Agrobacterium aurantiacumتولید
میشود (.)12

شکل ( )1ساختار بریوستاتین :فرمول شیمیاییC47H68O17
وزن مولکولی  905.044 g·mol−1این ترکیب از باکتریهای
همزیست دریایی جداسازی شده است و خاصیت ضد سرطانی
دارد]16[ .

اکتینومیستهاي دريايی منبع ترکیبات زيست فعال ثانويه
هستند که داراي فعالیت ضدسرطان و ضدمیکروبی
هستند .سیکلومارينها 3هپتاپپتیدهاي  3حلقهاي  Aو B
و  Cمیباشند که از اکتینومیستهاي دريايی از قبیل
 Streptomyces sp.ددا شدهاند .سیکلومارين  Aاز 3
آمینواسید معمول و  4آمینواسید غیرمعمول تشکیل شده
است و فعالیت ضد التهابی و ضد تقسیم ياختهاي در
مطالعات آزمايشگاهی و طبیعی از خود نشان داده است
(.)31 ,30
سالین آمیدها نیز به صورت  5پپتید  A-B-C-D-Eبوده و
از اکتینومیستهاي دريايی گونه Streptomyces sp.
دداسازي شدهاند .سالینآمید  Aو  Bدو ترکیب زيست
فعال دو حلقهاي بزرگ هستند و داراي فعالیت ضد التهابی
موضعی و ضد میکروبی در مقابل باکتريهاي گرم منفی
بوده و در درمان التهاب بافتی و برخی عفونتها استفاده
میشوند .سالینآمیدهاي  Cو  Dو  Eترکیبات زيست
فعال کوچکی هستند و از فعالیت ضد التهابی برخوردار
هستند .ساختار نوع  Dمشابه  Aبوده اما حاوي باقیمانده
والین در مکان ايزولوسین مودود در نوع  Aمیباشد.

آرکیباکتريها داراي اترهاي گلیسرول ايزوپرنويد منحصر
به فردي هستند که پايدارکننده ديواره ياختهاي است اما
هیچ نمونهاي از مولکولهاي زيستفعال از آرکیباکتريها
دداسازي نشده است .علت اين امر شايد عدم رقابت در
شرايط سخت زيستگاههايی باشد که اين مودودات از آنها
دمعآوري شدهاند .آرکی باکتريهايی که در اقیانوسهاي
معتدل و آزاد زندگی میکنند ،به لحاظ تولید ترکیبات
زيست فعال طبیعی توسط شیمیدانها مورد مطالعه قرار
نگرفته است و اگر قابل کشت باشند ،اين میکروارگانیسمها
ممکن است يک حوزه دديد از ترکیبات را ارائه دهند.
ارزشمندترين محصول آنها ،آنزيمهاي مقاوم در برابر
حرارت است که در واکنش زنجیرهاي پلیمراز PCR
استفاده میشود و از آرکیباکتريهاي گرمادوست ددا
شده است (.)12

1

Acetogenin
Rubrenoic Acid

Macrolactin
Caprolactin
3
Cyclomarin
2
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کننده آنزيم متعلق به گونه  Pseudoalteromonasبودند
و بیشترين فعالیت آنزيمی آنها در مرحله لگاريتمی بود.
()34

دارابپور و همکاران در سال  2010سويه باکتري
 Pseudomonas aeruginosa PG-01را از رسوبات
خلیج فارس دداسازي و مورد مطالعه قرار دادند .اين سويه
توانايی تولید آنتیبیوتیک را دارا بود و عصاره خام به دست
آمده از اين باکتري در مقابل سويههاي
مقاوم به متیسیلین،
Staphylococcus aureus
Staphylococcus
،Streptococcus pyogenes
 epidermidisو  Bacillus cereusموثر بود .سويههاي
باکتري مورد آزمايش از انواع مقاوم به چند دارو بودند اما
در مقابل اين آنتیبیوتیک بسیار حساس بودند .اين ترکیب
ضد باکتري به دست آمده حتی در دماي  120درده نیز
فعال بوده و بهینه دما و زمان براي تولید ترکیب زيست
فعال ضد باکتري در دماي  37درده و  72ساعت میباشد.
اين آنتیبیوتیک به دست آمده میتواند براي درمان
بیماريهاي باکتريايی مقاوم به دارو مورد استفاده قرار
بگیرد)32(.

آسپاراژيناز يک ماده ضد بدخیمی است که در شیمی
درمانی لوسمی لنفوبالستیک حاد به کار میرود .اين آنزيم
در بسیاري از دانوران ،گیاهان و میکروارگانیسمها ودود
دارد اما میکروارگانیسمها منابع مناسبی براي استخراج اين
آنزيم هستند زيرا توانايی تولید مقدار زيادي از آنزيم را
دارند .ايزد پناه و همکاران در سال  92اکتینومیستهاي
تولید کننده  -Lآسپاراژيناز را از خلیج فارس دداسازي
کردند .از میان سويههاي دداسازي شده 23 ،سويه تولید
کننده آسپاراژيناز بودند و از میان آنها سويه متعلق به
دنس  Streptomyces PG08با فعالیت آنزيمی -2IU
 37×10داراي بیشترين فعالیت آنزيمی بود)35(.
 4-2بریوزوا
بريوزواها يا حیوانات خزه مانند ،مودوداتی غیر متحرک و
صافیخوار بوده که به صورت کلنی در محیطهاي دريايی
و آبهاي شیرين زندگی میکنند و حدود  4000گونه از
آنها ودود دارد .بريوستاتین که در درمان برخی سرطانها
موثر میباشد توسط گونهاي از بريوزوا به نام
 Bugulaneritinaتولید میشود و به طور انتخابی
ياختههاي سرطانی را از بین میبرد و بر خالف داروهاي
شیمیدرمانی که از تولید ياختههاي قرمز خون دلوگیري
میکند ،اين ترکیب فرايند خونسازي را تحريک میکند و
خطرات معمول و نیاز به انتقال خون را ندارد .اولین مورد
از استفاده ترکیبات بريوستاتین در لوسمی ناشی از
لنفوسیت  P388موثر بوده و  52-96درصد از ياختههاي
سرطانی را از بین میبرد .از گونهاي ديگر از بريوزواها به
نام  zoobtryyon verticillatumآلکالوئیدي به نام
 2,5,6 tribromo-N-methylgramineبه دست آمده
که تقسیم ياختهاي را در تخم بارور شده خارپوست دريايی
مهار میکند.
اگزماي ناشی از قرار گرفتن در معرض گونهاي از بريوزوا به
نام  Alcyonidium gelatinosumاز عوامل خطرناک
براي ماهیگیران میباشد و واکنش شامل حساسیت فوق-
العاده ياختههاي واسطه نوع تاخیري بوده که اين نوع از
حساسیت برگشتناپذير و غیرقابل پیشگیري شناخته شده

بحري و همکاران در سال  96از رسوبات بستر دنگلهاي
حراي خلیج فارس اکتینومیستهايی دداسازي کردند که
پتانسیل تولید ترکیبات زيست فعال ضد سرطان سینه را
دارا بودند .اثر کشندگی سلولی آنها بر رده سلول سرطانی
انسانی نشان داد که داراي فعالیت سمیت سلولی هستند و
رشد سلولهاي سرطانی را مهار میکنند .نتايج نشان داد
که رسوبات دنگلهاي حرا خلیج فارس غنی از
اکتینومیستهاي فعال تولید کننده ترکیبات ضد سرطانی
دديد است که نیازمند شناسايی و خالص سازي اين دسته
از باکتريها میباشد .اين نتايج شواهدي را مبنی بر
ضرورت بررسی بر روي میکروبهاي دريايی کشف شده به
عنوان يک پتانسیل دارويی دديد در زمینه داروسازي را
نشان میدهد)33(.
آنزيمهاي خارج سلولی مانند آمیالز ،پروتئاز ،لیپاز و
 DNAآزها کاربردهاي متنوعی در زمینههاي مختلف
مانند صنايع غذايی ،علوم زيست و پزشکی دارند .باکتري-
هاي هالوفیل منبع عمدهاي از اين قبیل آنزيمها هستند
زيرا نه تنها آنزيمهاي آنها تحمل کننده نمک هستند
بلکه مقاوم به دما نیز هستند .اردکانی و همکاران در سال
 2012باکتريهاي هالوفیل تولید کننده اين آنزيمها را از
رسوبات خلیج فارس دداسازي کردند .سويه هاي تولید
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ماننددندروفیلین  56که هر دو مورد به عنوان گروههاي
غیرمعمول ترپنويدهاي قارچی محسوب میشوند .همه
دندروفیلینها يک زنجیره دانبی استري را دارا میباشند
که ممکن است بهصورت يک ترپن تخريب شده و يا يک
اسید چرب متیله شده باشد .مدتها بعد ترکیب زيست
فعال تقريبا يکسان با دندروفیلین  E1که بیوپوالل 6نامیده
میشود از دئوترومیستهاي زمینی دداسازي شد که
فعالیت ضد باکتري ،ضد قارچ و ضد خزه را دارا بودند
(.)12
پستالون يک ترکیب بنزوفنلکلردار میباشد که از قارچ
دريايی  Pestalotia sp.دداسازي شده است و در مقابل
 S. aureusمقاوم به متیسیلین و Enterococcus
 faeciumمقاوم به ونکومايسین ،داراي فعالیت ضد-
میکروبی میباشد .نکته قابل توده در مورد پستالون (شکل
 )2اين است که اين ترکیب تنها زمانی تولید میشود که
باکتري دريايی  CNJ-328به صورت همزمان با قارچ
کشت میشود و احتمال داده میشود که تولید اين آنتی-
بیوتیک توسط رقابت با باکتري آغاز میشود ()38

است .ساختار عاملی که باعث اين حساسیت میشود
هاپتن بوده و محصول به دست آمده سولفوکولین میباشد.
اين ترکیب اولین نمونه طبیعی ترکیب سولفوکسونیوم
شناخته شده است و به دست آوردن هاپتن خالص،
مطالعه اين نوع از حساسیتها را امکانپذير میسازد.
نوعی از بريوزواها که  Flustra foliaceaنام دارد ،داراي
فعالیت ضد میکروبی بوده و دو نوع آلکالوئید به نام
فلوسترامین A 1و  Bاز آن دداسازي شده است که دريان
انقباضی تحريک شده ديافراگم را مهار میکند و همچنین
عصاره اتري آن ،تشکیل پالک براي ويروس آنفوالنزا سويه
 WSNرا مهار میکند (.)36 ,10
 5-2قارچها
قارچهاي دريايی در محیطهاي متنوع با شوري باال و در
ارتباط با مهرهداران و گیاهان يافت میشوند و نسبت به
محیطهاي کشت خیلی حساس میباشند .زيستگاههاي
غیرمعمول قارچهاي دريايی ،توانايی آنها براي تولید
ترکیبات زيست فعال ويژه را افزايش میدهد اما با اين
ودود ترکیبات زيست فعال آنها شناخته نشده بوده و
نیازمند کشف و شناسايی هستند ( .)7تا کنون حدود 272
ترکیب از قارچهاي دريايی دداسازي شده است و تعداد
اين ترکیبات در حال افزايش است .اين ترکیبات شامل
پلیکتیدها ،ترپنها ،استروئیدها و پپتیدها میباشند (.)37
ريزقارچهاي زمینی از نظر درمانی منبع مهم دستههايی از
ترکیبات زيست فعال مانند پنی سیلینها ،سفالوسپورينها
و سايکلوسپورينها هستند .در حال حاضر به نظر می رسد
تنوع زيستی قارچی روي زمین تقريبا از بین رفته است ،و
در اين خصوص دريا ممکن است تنوعی از قارچهاي
ناشناخته را ارائه دهد .عمدهترين ترکیبات زيست فعال
غیر معمول به دست آمده از دئوترومیستهاي دريايی،
سزکوئیترپنوئیدهاي ی 2مانند دندروفیلی ن 3از گونه
 Dendryphiella salinaو فوماکتینهاي Phoma sp.
میباشد که تنها در شوري باالي آب دريا هاگ تولید می-
کند .دندروفیلینها به دو دسته تقسیم شوند :ارموفیلن-
هايی 4مانند دندروفیلین  E155و تراينرارموفیلنهايی، 5

شکل()2ساختار پستانول :فرمول شیمیاییC21H20Cl206 :
،وزن مولکولی 439.2859 g/mol :این ترکیب از قارچ دریایی
 Pestalotia sp.جداسازی شده است و دارای فعالیت ضد
میکروبی میباشد]32[ .

 3آلکالوئید اسکالوسمايد( A-B-C 7شکل )3از کشت
قارچ  Penicillum citrinumبه دست آمده است که
اين قارچ از دستگاه گوارش يک نوع ماهی دداسازي شده
بود .آلکالوئید نوع  Aفعالیت ضد قارچی در مقابل
 Cryptococcus neoformansو ضد باکتري در مقابل
 Micrococcus luteusرا دارا هستند ()7

1

Flustramine
Sesquiterpenoids
3
Dendryphiellins
4
Eremophilanes

5

2

Trinoreremophilanes
6
Bipolal
7
Scalusamides

63

بهار  ،99شماره 93

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا

میباشند .پپتیدهاي زيستفعال معموال حاوي 2-30
آمینواسید هستند و فعالیت آنها بر اساس ترتیب و توالی
آمینواسیدها میباشد .بیشتر پپتیدهاي دريايی نقش
مهمی در دلوگیري و کنترل بیماريهاي مزمن از قبیل:
بیماريهاي قلبی-عروقی ،ديابت ،سرطان و بیماريهاي
مرتبط با چاقی دارند و میتوانند به عنوان غذاهاي
عملکردي استفاده شوند .استفاده از ترکیبات طبیعی براي
درمان و کنترل فشار خون در سالهاي اخیر توده زيادي
را به خود دلب کرده است)42(.
ژالتینها به علت تجزيهپذيري و سازگاري زيستی در
محیطهاي فیزيولوژيک ،در پزشکی براي تهیه کپسولهاي
سخت و نرم براي بستهبندي داروها ،قرصها ،امولسیونها،
پماد ،چسب ،شربت و مولکولهاي زيستفعال مورد
استفاده قرار میگیرند .پوست ماهیان آب گرم از قبیل
تیالپیا و ماهی تن ،از پتانسیل خوبی براي تولید ژالتین
برخوردار میباشد و ژالتین به دست آمده از اين منابع در
تولید ژل با استحکام باال مورد استفاده قرار میگیرد .افزون
بر اين ژالتینها به عنوان کلوئید در محلول دايگزين
پالسما ،براي کنترل دريان خون ،در شوک ناشی از خون-
ريزي و سوختگی کاربرد دارند .در اين گونه موارد ،اندازه
مولکولهاي ژالتین براي دلوگیري از تشکیل ژل کنترل
شده و فشار اسمزي نیز حفظ میشود .ژالتین ماهی به
خصوص ژالتین غیر-ژلهاي يک ماده ايدهآل براي اين
منظور میباشد)42( .
ماهی سالمون همانند انسان هورمونی به نام کلسیتونین
تولید میکند و به تنظیم کلسیم و کاهش میزان از دست
رفتن توده استخوان کمک میکند .کلسیتونین ترشح
شده از سالمون  30بار قويتر از کلسیتونین ترشح شده از
غده تیروئید انسان میباشد .کلسیتونین سالمون فعالیت
ياختههاي استئوکالست (ياختههاي تخريب کننده
استخوان) را مهار میکند .در حال حاضر کلسیتونین
سالمون به صورت مصنوعی نیز سنتز میشود و يک روش
مقرون به صرفه براي ايجاد مقدار زياد از محصول می-
باشد)10(.
پروستاگالندينها مواد فعالی هستند که ابتدا در پالسماي
منی انسان و گوسفند شناسايی شدند .اين مواد به میزان
کمتري در بافت رحم ،ريه ،مغز ،تیموس ،پانکراس و عنبیه
ودود دارند .پروستاگالندينها از اسیدهاي چرب اشباع

شکل( )3آلکالوئیدهای اسکالوسماید  A-B-Cجدا شده از قارچ

Penicillum citrinum

با فعالیت ضد قارچی و ضد باکتری []7

پپتیدهاي ضدمیکروبی به دو نوع پپتیدهاي غیرريبوزومی
و ريبوزومی تقسیم میشوند .پپتیدهاي غیر ريبوزومی
شامل :گرامیسیدين ،پلیمتیلین ،باسیتراسین ،گلیکوپپتید
و غیره میباشند .اين پپتیدها اغلب تغییر يافته بوده و
توسط باکتريها تولید میشوند .پپتیدهاي ريبوزومی
پپتیدهاي طبیعی نامیده میشوند و توسط همه گونهها از
قبیل باکتريها و قارچها تولید میشوند .اين پپتیدها از
فعالیت زيستی برخوردار بوده و به عنوان مولکولهاي
دفاعی میزبان محسوب میشوند .ديکتیونامیسهاي  Aو
 Bاز قارچهاي دريايی ددا شده از دلبک دريايی
 Ceratodictyon spongisumدداسازي شدهاند و از
دمله پپتیدهاي خطی میباشند .ديکتیونامیس نوع A
فعالیت کیناز  4وابسته به سیکلین را مهار میکند (.)7
مطالعات صورت گرفته در مورد ترکیبات ضد ويروس از
قارچهاي دريايی ،نیز نتايج امیدوارکنندهاي داشته است.
ترکیباتی مانند اکوستن ،فوماستین و اينتگريکاسید
فعالیت ضدويروس قابل تودهی در مقابل  HIVاز خود
نشان دادهاند .به عنوان مثال سانسالوامید  Aيک دسی-
پپتید ددا شده از قارچ دريايی  Fusarium sp.میباشد و
مهار کننده توپوايزومراز بیماريزاي poxvirus
) Molluscum contagiosum (MCVمیباشد که
باعث چندين آسیب ددي در مبتاليان به ويروس ايدز
میشود ()41-39
 6-2ساير گونهها
محیطهاي دريايی منابع وسیعی از ترکیبات زيستفعال را
دارا میباشد .تعداد زيادي از ترکیبات نیتروژندار
(پروتئین ،پپتید ،آمینواسید) با فعالیت زيستی متنوع از
مودودات دريايی شناسايی شده است .درشت دلبکها و
ماهیها حاوي مقادير بااليی از پروتئین ( )10-47%هستند
و گزينه مناسبی از مواد خام براي پپتیدهاي زيستفعال
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نشده سنتز میشوند و در بافتها توزيع میشوند .در
مقايسه با هورمونها ،پروستاگالندينها در بافتها ذخیره
نمیشوند و به صورت موضعی سنتز نمیشوند .اين
ترکیبات عملکرد بافتی خاصی را انجام میدهند و سپس
توسط سوخت و ساز آنزيمی به سرعت غیر فعال میشوند.
در میزان نانوگرم در فعالیتهاي تولید مثلی ،سیستم
تنفسی ،قلبی-عروقی و دستگاه گوارش عمل میکنند و
اهمیت آنها در سقط دنین ،تنظیم قاعدگی و باروري به
خوبی شناخته شده است .استفاده از آنها در درمان زخم
معده ،ترومبوز و کنترل فشار خون پیشبینی شده است و
به علت نقش آنها در سیستمهاي زيستی و کاربرد دارويی
به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بیشتر
پروستاگالندينهاي دريايی از بیمهرگان دريايی به ويژه
مردانهاي نرم و گورگونیا به دست میآيند .کالولون1
گروهی از پروستاگالندينها هستند که از مردانهاي
 Stolonifer viridisدداسازي شده است و به علت
ساختار ويژه و فعالیت ضد سرطان ،توده زيادي را به خود
دلب کرده است )11(.
امینی و همکاران در سال  2014بر روي ستاره شکننده
 Ophiocoma erinaceusددا شده از خلیج فارس،
فعالیت همولیتیک ترکیبات ساپونین را مورد مطالعه قرار
دادند .ساپونینها و سرامیدهاي گلیکوزيله به دست آمده از
خارپوستان تا حد زيادي مسئول فعالیت زيستی آنها می-
باشند .ساپونینها از ترکیبات زيست فعال ثانويه هستند
که به وفور در مودودات دريايی به خصوص ستاره دريايی
و خیار دريايی يافت میشوند .اين مطالعه نشان داد که
عصاره اتانولی ستاره شکننده خلیج فارس داراي فعالیت
همولیتیک میباشد و به راحتی توسط روش فتوشیمیايی
شناسايی میشود .و میتواند براي مطالعات ضد سرطان
مورد استفاده قرار بگیرد)43( .
زندي و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پروتئین
60کیلودالتونی از ماده بنفش مترشحه از خرگوش دريايی
 Aplysia dactylomelaرا دداسازي کردند که داراي
اثرات ضد سرطانی بود .اين پروتئین در غلظتی معادل
 0/1-5/5میکروگرم در میلیلیتر از رشد و تکثیر سلول-
هاي سرطانی به ويژه رده  NB4دلوگیري میکند)44( .

Clavulones

ربانی و بارگاهی در سال  2007تاثیر ضد رگ زايی
پروتئینهاي استخراج شده از غضروف کوسه ماهی
 Carcharhinus sorrahاز آبهاي سواحل بوشهر را بر
روي غشا کوريوآالنتوئیک دنین دوده بررسی کردند.
نتايج نشان داد که گروه تیمار در مقايسه با گروه شاهد از
فعالیت ضد رگزايی بیشتري برخوردار بودند .در نتیجه
غضروف اين کوسه ماهی داراي فاکتورهاي ضد رگزايی
قوي از دمله پروتئینهايی با وزن مولکولی کم میباشد.
()45
-3بحث ونتیجهگیری
در سالهاي اخیر نیاز به داروهاي دديد براي کنترل
بیماريهاي دديد و آسیبهاي ناشی از میکروارگانیسمها
افزايش يافته است .اين امر نیازمند منابع دديد از
محصوالت طبیعی زيستفعال میباشد .در اين خصوص
اقیانوسها مورد توده قرار گرفته و تالشهاي زيادي در
سرتاسر دهان با هدف دداسازي ترکیبات زيست فعال
دديد از مودودات دريايی صورت گرفته است .مطالعات
صورت گرفته بر روي زيست داروهاي دديد بهدست آمده
از مودودات دريايی منجر به دداسازي ترکیبات زيست
فعالی شده است که بسیاري از آنها از خواص دارويی
برخوردار هستند و طیف گسترده اي از فعالیت هاي
زيستی مانند ضد میکروبی ،ضد قارچی ،سیتوتوکسیک،
نوروتوکسیک ،ضدتقسیم ياختهاي ،ضد ويروسی و
ضدسرطان شناسايی شدند در سالهاي اخیر مشخص شد
که منابع دلبکی ،مردانی و اسفنجی کمتر مورد مطالعه
قرار میگیرند ،چون تعداد مقاالت مرتبط با اين گونهها به
حداکثر مقدار خود رسیده است .در مقابل ترکیبات زيست
فعال ناشی از میکروارگانیسمهاي دريايی در حال افزايش
میباشند ( .)46باکتريها و قارچهاي زمینی به عنوان
منابع ترکیبات زيست فعال ،بیش از نیم قرن مورد توده
قرار گرفتهاند .بیش از  120مورد از داروهاي مهم مورد
استفاده در پزشکی (پنی سیلینها ،سیکلوسپورين ،A
آدريامايسین و غیره) از میکروارگانیسمهاي زمینی بهدست
آمده است اما تنوع زيستی بسیار زياد میکروارگانیسم
هاي دريايی ممکن است دلیلی براي عالقه به مطالعه آنها
باشد .دداسازي آنتی بیوتیک سفالوسپورين  C1و ، P1
همراه با ترکیبات زيست فعال ديگر ،از قارچ SP.
 Cephalosporiumتوسط براتزيو در اواخر دهه چهل که

1
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مسئله منجر به دستیابی محصوالت طبیعی اصالح شده از
نظر کمی يا کیفی میشود .در نهايت اينکه مواد شیمیايی
بسیار مشابهی می تواند توسط میکروارگانیسم هاي کامال
متفاوت از هم تولید شود ،برعکس ،يک گونه ممکن است
موادي را وابسته به منشأ میکروارگانیسم تولید کند که از
مسیرهاي بیوسنتز غیرمرتبط نشأت گرفته باشد (.)46

از آب درياي کشت شده در نزديکی خرودی فاضالب در
سواحل ساردينیا دمع آوري شده بود ،به عنوان اولین کار
قطعی در اين زمینه محسوب میشود )47( .توده به اين
نکته که تعدادي از ترکیبات زيست فعال به دست آمده از
دلبک ها و بی مهرگان می توانند توسط میکروارگانیسم
هاي مرتبط ساخته شوند بسیار مهم است .در واقع ،به
کرات پیشنهاد شده که میکروارگانیسمها در بیشتر موارد
منشأ تولید واقعی تعدادي از ترکیبات زيست فعال ثانويه
دريايی هستند .به عنوان مثال ديبروموتیروزين به دست
آمده از اسفنج هاي گونه  ،Dysideaماکروالکتونها و
ترکیبات حاوي گوگرد احتماالً توسط مودودات زنده
مرتبط با اسفنج ساخته شده است .)48( .مطالعات انجام
شده برروي میکروارگانیسم هاي دريايی با برخی مشکالت
روبرو هستند .ردهبندي باکتريهاي دريايی و قارچهاي
دريايی بسیار ضعیف تعريف شده است ،به طوري که
تعريفهاي دو دملهاي غالبا به آسانی انجام نشده است.
اين وضعیت منجر به عدم امکان استفاده از طبقهبندي
براي تحقیقات آينده و يا حتی براي کار مقايسهاي شده و
بدتر از آن ،مطالعات ممکن است بدون تشخیص آن تکرار
شود .همچنین الزامات مورد نیاز براي اين که يک
میکروارگانیسم بهعنوان يک گونه دريايی در نظر گرفته
شود مشخص نشده است .باکتري اغلب به آب دريا يا کلر
نیاز دارد تا رشد کند ،اما بسیاري از قارچ ها بدون نیاز به
همه اين موارد رشد میکنند .گونههاي کامال دريايی ودود
دارد و گونههايی که تنها در طول بخشی از چرخه زندگی
خود نیاز ويژهاي به رشد دارند و همچنین گونه هايی که از
محیط دريايی ددا شده اند و بهصورت گونه زمینی به
خوبی تعريف شدهاند .)49( .باکتريهاي دريايی از کشت
آسانی برخوردار نیستند و محیط خاصی بايد ودود داشته
باشد و اين منطقی به نظر می رسد که سختترين
مودودات براي رشد ،آنهايی هستند که کامال دريايی
هستند .در نتیجه آنهايی که ممکن است اصلیترين
متالبولیتهاي دديد را تولید کنند ،در بسیاري از موارد
معموال از بین رفته و بنابراين ساختار شیمیايی آنها نیز از
بین میرود .عالوه بر اين ،با ددا کردن يک میکروارگانیسم
از محیط زيست طبیعی و کشت آن ،ممکن است تغییرات
متابولیک رخ دهد که احتماال به علت عدم ودود
ريزمغذيها در محیط کشت میباشد و در نهايت اين

ثابت شده است که فراهم کردن مقادير کافی از بسیاري از
بیمهرگان و يا دلبکهاي بزرگ به علت تعداد محدود
خود مودودات زنده و يا به دلیل موقعیت دغرافیايی،
تغییرات فصلی و دنسی در مقدار و ماهیت ترکیبات
زيست فعال ثانويه تولید شده ،بسیار دشوار و در برخی
موارد غیر ممکن است .از سوي ديگر ،پیچیدگی ساختاري
بسیاري از مواد زيستفعال مانع از توسعه سنتز تجاري
مداوم میشود .اولین هدف از مطالعات انجام شده برروي
باکتريها و يا قارچها اثبات اين مطلب است که
میکروارگانیسمهاي مربوطه منابع واقعی ترکیبات زيست
فعال ددا شده میباشند .در مورد منشأ میکروبی ،به دست
آوردن مقدار مناسب مواد با ارزش از طريق تخمیر در
مقیاس بزرگ ممکن میباشد ( .)50برخی از ترکیبات
زيست فعال ثانويه که به لحاظ پزشکی مهم هستند ،می-
توانند توسط مسیرهاي سنتزي و نیمهسنتزي از طريق
تخمیر و يا فناوري ژنومی و کلون کردن ژن ،تولید شوند
( .)51فراينداي تخمیر در چند سال گذشته براي تولید
ترکیبات زيست فعال ثانويه ،اهمیت قابل تودهی داشته
است ( )52و تخمیر حالت دامد به طور گسترده براي
تولید ترکیبات زيست فعال ثانويه از قارچها استفاده شده
است .باريوس گنزالز 1و همکاران نشان دادن که تکنولوژي
تخمیر حالت دامد میتواند براي تولید با کیفیت آنتی-
بیوتیکهاي بتاالکتام مانند پنیسیلین ،در مدت زمان
کوتاه مورد استفاده قرار بگیرد ()54 ,53
 -4نتیجه گیری نهایی
ترکیبات طبیعی زيستفعال نقش مهمی در علوم پزشکی
و دارويی ايفا میکنند .ترکیبات زيست فعال با منشا
دريايی در سال هاي اخیر از اهمیت بسیاري برخوردار است
زيرا ترکیبات سنتز شده توسط مودودات دريايی در
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ودود دارد زيرا محیطهاي دريايی محیطهايی متنوع با دما
 ،شوري و فشار باال هستند و ترکیبات به دست آمده از
اين محیطها داراي خواص زيستی باالتري است.

مقايسه با دانداران خشکیزي خواص زيستی بااليی دارند
که علت آن فرصت تکامل بیشتر آبزيان نسبت به دانداران
خشکی میباشد .اسفنجها و ريز دلبکها بسیار مورد
مطالعه قرار گرفتهاند و ترکیبات بسیاري از آنها گزارش
شده است .ريزدلبکها حاوي اسیدهاي چرب امگا  3مانند
ايکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید ،داموئیک
اسید و کاينیک اسید با خاصیت کرمکشی ،توکسینها،
دونالیال براي تولید بتاکاروتن ،پاسیفنول با فعالیت ضد
التهابی ،اپتاديول با اثرات دارويی در سیستم قلبی عروقی و
استرولهاي دلبکی هستند .اسفنجهاي دريايی و
میکروارگانیسمهاي همزيست با آنها بیشتر از ساير گونه-
ها مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اسفنجها منبع غیرمعمول
استروئیدهايی مانند کانتیگناسترول بوده و داراي ترکیباتی
مانند کالتريول با خاصیت ضد حساسیت و ضد التهاب،
نوکلئوزيدهاي غیر معمول مانند ويدارابین و میکاسین و
هالیپپتین با خاصیت ضد التهاب هستند .از بین
میکروارگانیسمها باکتريهاي به علت قابلیت تخمیر و
تکثیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .باکتريهاي
دريايی حاوي ترکیباتی مانند سالینوس پرومايد با خاصیت
ضد تومور ،لوبوفورين با خاصیت ضد میکروبی و ضد
سرطان و ضد التهاب ،بريوستاتین با خاصیت ضد سرطان،
ماکروالکتین و کاپروالکتین با اثرات ضد ويروس،
سیکلومارين ددا شده از اکتینومیست با فعالیت ضد
التهابی و ضد تقسیم ياختهاي ،سالین آمیدها با فعالیت
ضد میکروبی و ضد التهابی ،کوراسین سیانوباکتريها با
سمیت ياختهاي و روبرنوئیک اسید با فعالیت شل کنندگی
عضالت ،آستاگزانتین و آسپاراژيناز با فعالیت ضد بدخیمی
هستند .بريوزواهاي دريايی داراي ترکیباتی مثل
بريوستاتین با اثرات دارويی ضد سرطان و فلوسترامین با
فعالیت مهار دريان انقباضی تحريک شده ديافراگم و مهار
تشکیل پالک ويروس آنفوالنزا میباشند .قارچهاي دريايی
داراي ترکیباتی مانند سزکوئی ترپنوئید مانند دندروفیلین
و فوماکتینها با فعالیت ضد باکتري و ضد قارچ  ،پستالون
با فعالیت ضد میکروبی ،ديکتیونامین با فعالیت کیناز 4
وابسته به سیکلین ،اکوستین ،فوماستین و اينتگريک اسید
با فعالیت ضد ويروس هستند .به دلیل مقاومت دارويی
ايجاد شده در مقابل ترکیبات داروي منابع خشکی ،نیاز
اساسی به مطالعه و کشف ترکیبات دديد از منابع دريايی

 -5پیشنهاد
 -1بررسی عصارههاي مختلف از گونههايی متفاوت
دريايی مانند اسفنجها و دلبکها مودب شناسايی
ترکیبات داراي خواص دارويی در راستاي تولید
داروهاي دديد میشود.
 -2ترکیبات زيستفعال با منابع دريايی دايگزين
مناسبی براي داروهاي به دست آمده از منابع خشکی
هستند که نسبت به آنها مقاومت دارويی ايجاد شده
است
 -3محیطهاي دريايی نسبت به خشکی بیشترين سطح
از کره زمین را به خود اختصاص دادهاند و حاوي
ترکیبات ناشناخته و کشف نشده هستند که نیاز به
تحقیق و بررسی بیشتر را تايید میکند.
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