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فارسجیخليپاشکماستخراج شده از یو آبیآليهاعصارهارزیابی
(Plakobranchus ocellatus: Gastropoda: Opisthobranchia)
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چکیده
يهاشده از آبيآورجمعPlakobranchus ocellatusگونهیضدقارچتیمطالعه حاضر فعالدر

C. glabrataو Candida albicans،C. parapsilosisسه قارچ برفارس جیقشم در خلرهیجزیجنوب

باهاعصاره. قرار گرفته استیبررسمورد، هستندادیزینیبا خطرآفریانسانيزايماریبيهاکه از قارچ
هفت غلظت در، شدهاستخراج) بافرفسفاتواتانولل،یتریاستون(یآبویآليهاهیپاباحاللسهازاستفاده
. اثر داده شدندWell Diffusionشده و با روش قیرقل،یو آب مقطر استرDMSOو توسط يجداساز

و C. parapsilosisقارچبرلیتریمربوط به عصاره استونبیبه ترتیقطر ممانعتنیترو کمنیترشیب
درهاقارچبرهاعصارهاثرنیترشیب. بودμg/mL2000غلظت باC. albicansقارچبرعصاره بافرفسفات 

ریتاثیآليهابا عصارهسهیمقادریآبعصاره. مشاهده شدμg/mL3000و2000، 900، 600يهاغلظت
و حساس ینیپروتئتیبا ماهیفعال ضدقارچباتیترکزانیاز کم بودن میتواند نشانیکه مداشتيترکم

درفعالستیزباتیترکبهیابیدستجهتکه کردانیتوان بیمجموع، مدر. ها باشدبه دما در عصاره
.ي ثانویه ضروري استهاتیو استخراج متابولصیتخلی،ممانعتترشیبقطرباهاییعصاره

.فارسجیخل،Plakobranchus ocellatus،Candida،ضدقارچ:کلیديواژگان
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مقدمه
جانوران ،ییایدرستیزطیمحدر
حفاظت يرا برايمنحصر به فردهايياستراتژ

رفتارها از استتار نیا. دهندیاز خود نشان م
پاها تا بادکردن بدن در کامل در هشت

از یبرخ. متفاوت استانیماهبادکنک
به عنوان یسختيهاصدفانیپاشکم

بدونبرخیو دارندیدفاعهیالنیتریاصل
ییایمیشدفاعصورتنیادرکههستندصدف
.اندکردهتیتقوراخود

هاياز جمله خرگوشانیآبششپشت
پشتراستهبهییایدرهايو تنبلییایدر

و از دارندتعلق 2پایانشکمرردهیزو1انیآبشش
از ياریهستند که توجه بسینرمتنان

ییایمیدفاع شيرا به ساز و کارهاپژوهشگران
,.Kamiya et al(اند خود عالقمند کرده

باکوچکینرمتنانموجوداتنیا). 2006
ازیعیوسفیطازکههستندآرامیحرکت

اثبات شده. کنندیمهیتغذهااسفنجوهاجلبک
که ییایدرانیآبششآن دسته از پشتاست

مورد تعرض قرار انیو شکارچناتوسط مهاجم
دفاع از خود توسط ییتوانايدارارند،یگینم

نیبودن ایسمویژگی. هستندییایمیمواد ش

1- Opisthobranchia
2- Gastropoda

دور توسط دانشمندان يهاموجودات از گذشته
ها و تنبل. روم باستان کشف شده بود

از یغنیبه عنوان منبعییایدريهاخرگوش
این مواداند، کهفعال شناخته شدهستیمواد ز
از شدهساده و برگرفتهياز ساختارهاعموماً

شده توسط دیتولایو هاآنییغذامیرژ
دیآمیدست ه ، بهاآنهايستیهمز

)Harrigan and Goetz, 2002 .(
هستند که یاز نرمتنانییایدرانیآبششپشت

یکوچک شده و در برخاریها بسصدف در آن
گونه همان. رفته استنیبه طور کامل از بزین

نیادر ،دیآیبرمآبششیان پشتکه از اسم
که ییایدريهاحلزونبقیهعکسبرجانوران

آبششدارد،قراردر باال هاآنآبشش و مخرج
,Fox(قرار گرفته استپشتۀیدر ناح 2001 .(

سختپوششکهیآبششپشتتنان نرمترشیب
دفاعيهاسمیمکانيداراوندارندیصدف

راخود یدفاعییایمیمواد ش،هستندییایمیش
ه بهاتیمتابولویعیطبداتیتولقیطراز

;Pawlik et al., 1988(آورندمیدست

Rajaganapathi et al., 2001; Vennila et

al., 2011; Bano and Ayub, 2012 .(
باتیترکریتاثيبر رويادیمطالعات ز

ییایمیمواد شنیاز افعال به دست آمدهزیست
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جملهاز یانسانيزايماریعوامل ببرابردر 
تومورها،،یقارچوییایباکترهايعفونت

Kisugi et(استشدهانجامسرطانومریآلزا

al., 1987; Zandi et al., 2007;

Farrokhnia et al., 2012.(
ستیهمزکیعنوانبهدایکاندقارچ

جادیاعواملنیتریاصلازطلب،فرصت
سیازیدیکاندجملهازيجدهايعفونت

از75%دريماریبتواند سبب یکه منالیواژ
استمطرحبشود،عمرشانطولدربانوان

)Sharanappa and Vidyasagar, 2013 .(
بروزاحتمالتواندمینیهمچنقارچنیا

هايو عفونتتیواژن،یپوستهايعفونت
استفاده لیدستگاه گوارش را به دلکیستمیس
ياز داروهایمنطقریاز حد و غشیب

مدت، یطوالنیجراحهايعملک،یوتیبیآنت
یمنیاستمیبا نقص سهاييماریشدن بادیز

Molero et(دهدشیافزا،ریاخهايدههدر

al., 1998 .(طلب از جمله فرصتهايقارچ
Candiad albicans از یکیبه عنوان

هايجدا شده از عفونتهايگونهنیترفراوان
) Kantarcioglu and Yucel, 2002(یدهان

میمستقریتاثبادایکاندهايگونهریساو
یمنیاستمینقص سيدارامارانیبدرتوانندمی

رندگانیگوندیپوسرطاندز،یاز جمله ا(

هايعفونتباعث بروز) مختلفهاياندام
نیهمچندایکاندهايگونه. شوندکیستمیس

در یخونهايعامل عفونتنیبه عنوان چهارم
اندشناخته شدهمارستانیدر بيبسترمارانیب

ها هستندآناز 40%ازشیبمرگئولو مس
)Anaissie et al., 2003.(

باره درکهيادیزمطالعاتبا وجود
Evertsen et(استشدهانجامهاساکوگلوسان

al., 2007; Handeler et al., 2009;

Shenai-Tirodkar et al., 2012( ،بر مطالعه
فعال زیستباتیو ترکیعیطبداتیتوليرو

اریبسPlakobranchus ocellatusگونه 
يبر رويامطالعهچیهباًیتقر،اندك بوده

گونه صورت نیایضدقارچهايویژگی
بار نیاوليبرادر مطالعه حاضر، . استرفتهینپذ
شده استخراجفعال زیستچند عصاره راتیتاث
.Cسه گونه قارچ هیعلP. ocellatusاز

albicans،C. parapsilosis وC.

glabrataقرار گرفته استیمورد بررس.

هامواد و روش
بردارينمونه

یجنوبهاي از آبP. ocellatusهاي نمونه
وN90°26'(فارس جیقشم در خلرهیجز
'E16°56 (15یال5هاي در آبیغواصبا
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. شدنددیصوانتخاب1393سالدريمتر
3تا2حدوددريااندازههانمونهتمام
و دقتبههانمونه). 1شکل (داشتندمتر یسانت

از پسو ندبرداشت شدطیبا دست از مح

بهسرعتبه،در محلایبا آب دریشکآب
انتقالازپس.ندشدمنتقلعیماتروژنینتانک

-70ییدماطیدر شراها، نمونهشگاهیآزمابه
.شدندينگهداردرجه

).متریسانت1اسیمق(Plakobranchus ocellatusنمونه :1شکل

فعالستیزباتیترکاستخراج
يموجود در ساختارهاهاي تفاوتلیدلبه

ومشخصروشمتنوع، هاي در گونهییایمیش
وجودجانورانازيریگعصارهيبرايواحد
روشچندشیآزماازپسمطالعهنیادر. ندارد

,.Tsukamoto et al(يریگعصارهجهتیقبل

2005; Bano and Ayub, 2012(،انجام
ویزمانطیشرااعمالومختلفهايتست

روش استخراج که نیبهترمتفاوت،ییدما
شده در یطراحطیشرابهيبهتریپاسخ ده

. آمددستهبداشت،مطالعه نیا

١لیتریاستونیآلهايحاللتوسطهاعصاره

باتیترکيبرا100%٢اتانولو%80
ویقطبباتیترکهمچونینیپروتئریغ
يبرا٣فسفاتبافرمیسدیآبحاللویرقطبیغ

استخراججهت. شداستفادهینیپروتئباتیترک
میسدازیخنثنیپروتئيداراباتیترک

.استفاده شد2/7تهیدیاسزانیمبابافرفسفات
.Pگونه یبدنتودهکلحاضرمطالعهدر

ocellatusدر ابتدا . قرار گرفتیمورد بررس

1- C2H3N
2- C2H5OH
3- NaH2PO4.2H2O; NaOH
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با) بافتازگرم3(از نمونه یمشخصزانیم
به ) قهیدور در دق12700(زریهموژنادستگاه
و مجدداًتوقفهیثان30،هموژنقهیدق2مدت 

بیترک. هموژن شدندقهیدور در دق19700با
حالل، 1به 5نسبت باوشدوزن شدههموژن

قهیدق2مدتهو باضافهنظر موردیآباییآل
مراحل . شدهموژنقهیدقدردور 5800با

درجه 40يدر دمایآبهاياستخراج عصاره
هايپس از آن، عصاره. شدانجامگراد یسانت

درجه40يدماساعت در 24به مدت یآل
یعصاره آبوقهیدقدردور 90باگراد یسانت

4يدمادرقهیدق30ساعت و دوبه مدت 
١کیشقه،یدر دقدور90باگراد یسانتدرجه

ها نمونه،شدنکیشندیآاز اتمام فرپس. شدند
درجه4يدمادرقهیدق10به مدت 

وژیفیسانترقهیدور در دق4000باگراد یسانت
ماندهیباقوجداهاآنییباالفازسپس . شدند
شد و دو برابر وزن آن حالل مورد نظر وزن

قبل دوباره طیبا شراوژیفیسانتر. شداضافه 
درجدا شد و مجدداًییفاز باال. انجام شد

ندآیفردست آمده از هببیمجموع ترکت،ینها
. شديرادزیفرساعت18مدتبهوژیفیسانتر

.Pيهاعصارهیضدقارچتیفعالیابیارز

ocellatus

1- Shake

.Pخام هايعصارهیضدقارچتیفعال

ocellatus2یبا استفاده از روش انتشار چاهک

هیکشت سابورود دکستروز آگار علطیبر مح
:Candida albicans)PTCCهاي قارچ

5027 ATCC 10231( ،C. parapsilosis

)PTCC: 5297 DSM 11226 ( وC.

glabrata)IBRC-M: 30005 (یمورد بررس
. قرار گرفت

از هیپس از تخلدایکاندهايگونهتمام
سابورودکشتطیمحبهزهیلیوفیلهايآمپول

یلیممینبايسازقیقو پس از رآگاردکستروز
،یبا روش کشت خطلیاسترمقطرآبتریل

طیتمام مراحل در شرا. کشت داده شدند
درقارچهرهايیکلون. انجام گرفتلیاستر
به صورت آگاردکستروزسابورودکشتطیمح

درجه 37يجداگانه در انکوباتور در دما
. ساعت کشت شدند24به مدت گراد سانتی

اتیها، محتواز دو بار انجام پاساژ قارچبعد
یخوببهمقطرآبتریلیلیمکیباها تیپل

هر ازتریکرولیم100سپس، . شدندمخلوط
دکستروز سابورودکشت طیمحکیمخلوط به 

تکان یبه خوبها پلیت. شداضافه دیجدآگار 
طیمحيبر روعیکه مایداده شدند تا زمان

پس از آن، . خشک شوديکشت تا حدود

2- Well Diffusion
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6به قطر لیچاهک توسط بورر استريتعداد
یکشت جهت اثردهطیدر محمتریلیم

.شدجادیایضدقارچيهاعصاره
موثر فیبه طیابیمنظور دستبه
غلظت هفتنمونه،هايعصارهيهاغلظت
و2500، 2000، 1500، 900، 600، 300

هاعصارهازتریلیلیمبرکروگرمیم3000
در یآلهايعصاره. شديبندطبقهویطراح

و دیسولفوکسالیمتيدحاللازتریکرولیم30
آب مقطر تریکرولیم30در یآبهايعصاره
ها ها به چاهکتمام عصاره. حل شدندل،یاستر

درجه 37يو سپس در دماشدند افزوده 
بر یساعت اثرده24به مدت گراد سانتی

.اده شده انجام شددکشت هايقارچ

کنترلماریت
در درمان جیراکیوتیبیآنتيداروسه
کتوکونازول، فلوکونازول و یقارچهايعفونت

بر کروگرمیم30زانیهر کدام به منیستاتین
ومثبتکنترلبراياستفادهربه منظوتریل

لیو آب مقطر استردیسولفوکسالیمتيدحالل
مورد استفاده قرار یبه منظور کنترل منف

.گرفتند

يآمارلیتحلوهیتجز
جادیایممانعتقطررندهیدربرگکهجینتا

صورت بهبودندیضدقارچتیشده در فعال
از پس. شدندانیباریاز معانحراف±نیانگیم

رونف،یاسم-کولموگروفتهیانجام تست نرمال
انسیوارزیها از تست آنالدادهلیتحليبرا
نسخه SPSSطرفه با استفاده از نرم افزار کی

%95با سطح شباهت ندوزیوتحت 16.0
)05/0P<( ،شداستفاده.

نتایج
گونهازشدهاستخراجهاي عصارهیاثرده

P. ocellatusشده، نییتعهاي در غلظت
ها در اکثر غلظترا یضدقارچتیواکنش و فعال

زانیمنیترو کمنیتربیش. به همراه داشت
داده شده اثرهايتست عصارهبه یدهپاسخ

یو بافرفسفاتیلیتریعصاره استوندومربوط به 
.Cدر پاسخ به دو قارچ کهبود  albicans و

C. parapsilosis1جدول (دیرسثبتبه.(
و 1500، 600با غلظت هاي عصاره
μg/mL3000 علیه قارچC. albicans وC.

parapsilosis900با غلظت هاي و عصاره ،
.Cبراي قارچ μg/mL3000و1500

glabrataدر این مطالعه راپاسخترین بیش
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ذکر هاي و بین غلظت) 2شکل (نشان دادند 
).>05/0P(شده اختالف معنادار مشاهده شد 

نتایج مربوط به آزمایش فعالیت ضدقارچی 
که فعالیت نشان داد C. albicansعلیه قارچ 

آلی و آبی علیه هاي ضدقارچی در تمام عصاره
البته براي تمام .شودمیاین قارچ دیده 

. نبودها قابل تعمیم غلظت
تقریباً در مقابل C. parapsilosisقارچ 

عصاره سدیم بافرفسفاتی هاي تمام غلظت

مقاومت نشان داد، به غیر از غلظت
μg/mL3000 میزان قطر ممانعتی ترین کمکه

). 1جدول (بودایجاد شده در مقابل این قارچ 
ترین قارچ در مقاومC. glabrataقارچ 

عصاره اتانولی . بودبین سه قارچ مورد مطالعه 
ترکیب با تنها یک اثر در غلظتترینضعیف

μg/mL2500 میزان فعالیت ترین کمو بود
داشت C. glabrataضدقارچی را علیه 

).1جدول (

استخراج شده ازيهاعصارهیضدقارچتیاثر فعالدر) متریلیم(شده جادیایقطر ممانعت:1جدول
P. ocellatus)اریمعانحراف±نیانگیم(.

3000 2500 2000 1500 900 600 300 هاعصارهغلظت
)μg/mL(

C. albicans

16/1±43/14 46/3±75/15 96/6±93/24 61/2±87/28 - 42/4±68/19 49/8±18/30 لیتریاستون
57/2±56/27 - - 16/1±43/14 - 46/3±75/15 - اتانول

- - *24/2±18/9 40/1±5/10 - 39/4±12/13 - بافرفسفات

C. parapsilosis

74/3±06/17 16/1±43/14 **76/5±12/35 - - 74/3±06/17 - لیتریاستون
- - - 96/6±93/24 72/2±25/26 74/3±06/17 43/5±5/31 اتانول

40/1±5/10 - - - - - - بافرفسفات

C. glabrata

79/4±00/21 - - 17/3±37/18 74/3±06/17 - 93/4±12/34 لیتریاستون
- 16/1±43/14 - - - - - اتانول

93/4±81/32 74/3±06/17 - 16/1±43/14 17/3±37/18 - - بافرفسفات
. ترینبیش: **؛ ترینکم: *؛بدون فعالیت ضدقارچی: -
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.دایکانديهاقارچهیعلپرتکراريهاغلظتدریضدقارچيهاتیفعالنیتفاوت ب:2شکل

نیتريقویلیتریاستونيهاعصاره
بهسه قارچ هرهیرا علیضدقارچهايتیفعال
قارچ يبرامتریلیم18/30يقطرهابابیترت

C. albicans،12/35قارچ يبرامتر میلیC.

parapsilosis قارچ يبرامتر میلی12/34و

C. glabrataمثبت هايتستنیاز ب. داشتند
تیفعالنیتريو فلوکونازول قونیستاتینزین

.Cو C. glabrataرا در مقابل یضدقارچ

albicans داشتند متر میلی33/16با قطر
).2جدول (

هاي کاندیداقارچهاي مثبت در مواجهه با قطر ممانعتی ایجاد شده در اثر فعالیت ضدقارچی تست:2جدول 
)انحراف معیار±میانگین (

هاي قارچیسویه
C. albicansC. parapsilosisC. glabrata*تست مثبت

33/16±31/1154/1±67/1412/0±34/0نیستاتین

33/8±33/1143/0±23/1655/0±14/0فلوکونازول

00/9±67/1500/0±33/1158/0±76/0کتوکونازول

μl/mL30: بیوتیک استفاده شدههاي آنتیغلظت تست
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بحث
هاي يماریبشیافزانیبیمیمستقرابطه
هاي عفونتشیافزاویمنیاستمینقص س

. پیدا شده استریاخيهادههدریقارچ
دانشمندانعالقهدریلمسقابلرشدنیهمچن

هاي تیمتابولویعیطبباتیترکاستخراجبه
شودیماحساسییایدرموجوداتازهیثانو

)Periyasamy et al., 2012 .(ها و خرگوش
ییایاز جمله جانوران در1ییایدرهاي راب

فعال زیستباتیهستند که جهت استخراج ترک
Williams et(اند مورد توجه قرار گرفتهاریبس

al., 1986; Sadhasivam et al., 2013;

Ramya et al., 2014 .(جانوراننیاتر بیش
ییتواناوهستندیصدفوسختپوششفاقد
حرکتندارند،راانیشکارچدستازعیسرفرار
نیاجبرانجهتاما،استآراماریبسها آن
ییایمیشدفاعمیمکانسبهمجهزصینقا

.هستند
لیبار پتانسنیاوليبرامطالعه نیادر

.Pاستخراج شده از باتیدر ترکیضدقارچ

ocellatus ازکهیآبششپشتکیبه عنوان
یبررسموردشده،دیصفارسجیخلهاي آب
ویاتانول،یلیتریاستونهاي حالل. گرفتقرار
ویآلهاي حاللعنوانبهیبافرفسفاتمیسد

1- Sea Slug

وفعال زیستباتیترکاستخراجيبرایآب
زاي هاي بیماريدر مقابل قارچها آنشیآزما

Candidaتیفعال. مورد استفاده قرار گرفتند
ریدر هر سه نوع عصاره با مقادیضدقارچ

مشخص یبه طور واضح. دیمتفاوت به ثبت رس
شده از استخراجیآبویآليهاشد که عصاره
P. ocellatusرا يقابل ذکریضدقارچتیفعال

دو قارچ بارهدر. داشتندC. albicansهیعل
.Cدر مقابل قارچ یاتانولهاي عصارهگر،ید

parapsilosisیداشت در حاليبهترعملکرد
نیترفیضعC. glabrataکه در مقابل قارچ 

استخراج هاي عصارهمقابل،در. عصاره بودند
بافرفسفات در مقابل قارچ میشده توسط سد

C. parapsilosisدر ید ولدنبونیترفیضع
.Cمقابل قارچ  glabrataرا يبهترعملکرد
ترین کمو ترین بیش). 1جدول (نشان دادند 
شده توسط عصاره جادیایقطر ممانعت

C. parapsilosisدر مقابل قارچ یلیتریاستون

.Cدر مقابل قارچ یو عصاره بافرفسفات

albicansهر دو در غلظتμg/mL2000به
.دیرسثبت

پاسختعداديداراهايغلظتسهیمقابا
و یاتانولهاي عصارهمشخص شد ،تربیش
نیادربرابر هر سه قارچ دریلیتریاستون

که عصاره ینشان داده در حالپاسخها غلظت
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.Cهايدر مقابل قارچیبافرفسفات

parapsilosis وC. glabrataاثر یبباًیتقر
در گونه یضدقارچتیفعال). 2شکل(بود 

Elysia grandifoliaهايدر مقابل قارچ
قرار گرفت و یمورد بررسیاهیگزاي بیماري

تیفعاليگونه دارانیمشخص شد که ا
یال16یقطر ممانعتجادیبا ایخوبیضدقارچ

). Ashour et al., 2006(متر است میلی24
وبهتریقارچضدتیفعالحاضرمطالعهدر

و30/18،12/35يقطرهابايقدرتمندتر
هاي عصارهمتعلق به کهمتر میلی12/34

به ثبت بود P. ocellatusگونه یلیتریاستون
ترین بیشکه یدر حال). 1جدول (دیرس
اثر داده شده بر هايکیوتیبیآنتتیفعال

67/16هدف در مطالعه حاضر هايارچق
فلوکونازول و کتوکونازول در يبرامتر میلی

.Cو C. albicansهاي قارچمقابل 

parapsilosis يبرامتر میلی33/16و
بود C. glabrataدر مقابل قارچ نیستاتین
به عنوان C. glabrataقارچ ). 2جدول (

استخراج هاي عصارهقارچ نسبت به نیترمقاوم
کیوتیبیآنتيو داروهاP. ocellatusشده از 

.C. مطالعه شناخته شدنیمورد استفاده در ا

glabrataیآزولیضدقارچينسبت به داروها
زیندرمانطولدررامقاومتنیاوبود مقاوم

عالوه بر ). Silva et al., 2012(دهدمینشان
با توجه به حضور فاکتور دما در روند ن،یا

یاحتمال حضور برخيادیتا حد ز،يریگعصاره
تر ها بیشعصارهدر هر کدام از ،موثرباتیترک
به یفعال بافرفسفاتهاي عصارهدر . شودمی
درجه 4ثابت نگه داشتن دما در لیدل

احتمال حضور ،يبافرطیگراد و شرایسانت
شد اما در ترشیفعال بینیپروتئباتیترک

درجه 40با باال بردن دما تا یآلهاي عصاره
ینیپروتئباتی، احتمال حضور ترکگرادیسانت

نیبنابرا. ابدیمیفعال و حساس به دما کاهش 
فعال باتیها، ترکعصارهنیرود در امیانتظار 

باتیترکایمقاوم به دما و ینیپروتئ
نیبا ا. حضور داشته باشندترشیبینیپروتئریغ

باتیتوان احتمال حضور ترکمیکار 
یو آبیآلهايهیبا پارامتنوعفعالزیست

بر عوامل هاآنیاثربخشجهیدر نت.افزایش داد
.شودمیترشیب، مختلفطیدر شرازا بیماري
هاي قارچمقابل دریضدقارچتیفعال

در مطالعه حاضر نشان داد که دایکاند
به P. ocellatusاستخراج شده از هاي عصاره

توانند به عنوان مییلیتریاستونهاي عصارهژهیو
جهت ندهیدر آترشیمطالعات بيبرالیپتانس

هايعفونتهیعلیضدقارچباتیترکدیتول
قابل اریبسافتهینیا. شودیمعرفیقارچ
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مطالعات يبراياهیو به عنوان پااست مالحضه 
نیاهیعلدیجديداروهاصیتشخبرايترشیب

.کندمیفاینقش ازا بیماريعوامل 

تشکر و قدردانی
دکترانیآقاکمکوتالشازلهیوسنیبد
يبردارنمونهطولدریغواصمهندسورنجبر

ومهندس رسا يآقانیهمچنوقشمرهیجزدر
ندیآفرطولدرکهيریسرکارخانم مهندس قد

شدند،متحملرایانیشازحماتیشگاهیآزما
.شودمییقدردانوتشکر
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Abstract
In the present study, antifungal activity of Plakobranchus ocellatus collected

from the southern waters of Qeshm Island in the Persian Gulf against Candida
albicans. C. parapsilosis and C. glabrata, has been investigated. Acetonitrile,
ethanol and phosphated buffer saline (PBS) as organic and aqueous extracts
were prepared from the whole body tissue. The effects of seven concentrations
of the extracts were tested through well-diffusion method. Maximum and
minimum inhibition zones were estimated for acetonitrile and PBS extracts both
in 2000 concentration (µg/ml) against C. parapsilosis and C. albicans,
respectively. The most effects of extracted compounds were seen in 600, 900,
2000 and 3000 (µg/ml) concentrations. The aqaous extract compared with
organic extract had a low effect that can be indicating a little amount of
antifungal compounds with nature of protein and temperature-sensitive. In
conclusion, it could be said to obtain the bioactive compounds in extracts with
more inhibition diameter purification and extraction of secondary metabolites is
necessary.
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