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 Introduction: Sea cucumber is one of the most important marine invertebrates with many 

properties, including antimicrobial, antifungal, antiviral, antioxidant, anticancer. These 

properties are attributed to important compounds such as flavonoids, glycoltropenoids, 

chondroitin sulfate, amino-glycolic glucose, and fatty acids. The present study was conducted to 

extract, isolate, and identify flavonoids from Holothuria leucospilota species of sea cucumber. 

Materials & Methods: Samples of the H. leucospilota species of sea cucumber were collected 

from Hengam Island in Persian Gulf, and once dried, the extract was obtained from their powder. 

The extraction process involved soaking in 70% methanol solution, filtering with Whatman 

paper filter, and isolation of the extract in a rotary device. The flavonoids were isolated from the 

pure extract using silica gel column. The presence of flavonoids in isolated fractions was 

examined using Thin-Layer Chromatography (TLC) and Gas Chromatography (GC-Mass) 

techniques.  

Result: The color change to dark purple in TLC indicated the presence of flavonoids in the  

H. leucospilota species of sea cucumber. Then, the presence of flavonoids in samples was 

identified and confirmed through GC-Mass technique. The dry fraction contained 37.47 mg of 

flavonoids. 

Conclusion: The present study results showed that H. leucospilota species of sea cucumber is a 

rich source of Flavylium type of flavonoids, and its antioxidant and anti-radical properties can 

be examined as a source of medication and food. 
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 ضد ضدقارچی، ضدمیکروبی، نظیر فراوانی هایدارای خاصیت باشد کهدریایی می مهرگانبی ترینخیاردریایی یکی از مهم :مقدمه

 گلیکو فالونوئیدها، نظیر ترکیبات مهمی دلیل حضوردریایی به خیار ها درویژگیاین  کهباشند می ضدسرطانی اکسیدانی،آنتی ویروسی،

 و جداسازی استخراج، ،این مطالعه هدف از باشد.اسیدهای چرب ضروری می و گلیکوز آمینوگلیکان سولفات، کندروئیتین ترپنوئید،

 بود.  Holothuria leucospilota گونه خیاردریایی از فالونوئید شناسایی

 خشک کردن پس از آوری شدند.خلیج فارس جمع هنگام در جزیره از H. leucospilotaگونه  دریایی های خیارنمونه ها:مواد و روش

با کاغذ صافی  صاف نمودن ،%70حالل متانول در خیساندن شاملگیری عصارهگیری صورت گرفت. عصارهها ازپودر نمونه ها،نمونه

 استفاده با فالونوئیدها جداسازی برای آمده دستبهخالص  عصارهانتقال . دست آمده با دستگاه روتاری بودو جداسازی عصاره به واتمن

 کروماتوگرافی و (TLC) نازک الیه کروماتوگرافی فالونوئیدها با حضور بررسی منظوربه شده جدا هایفرکشن گرفت. انجام کاژلیلیستون س از

 انجام گرفت. (GC-Mass) گازی

 H. leucospilota گونه خیاردریایی در فالونوئید وجود هندهدنشان تیره رنگ بنفش ها بهلکه رنگ تغییر نازک کروماتوگرافی الیه نتایج در نتایج:

گرفت. فرکشن خشک حاوی  و مورد تایید قرار بررسی (GC-Mass) گازی کروماتوگرافی با هانمونه در فالونوئیدها سپس شناسایی .بود

 بود. گرم میلی 47/37 مقدارفالونوئید به

از نوع  فالونوئید از غنی منبع یک Holothuria leucospilota گونه خیاردریایی که داد های این مطالعه نشانیافته :گیری و بحثنتیجه

Flavylium داد.مورد بررسی قرار غذایی و دارویی منبع یک عنوانبهرا  آن رادیکالیآنتی و اکسیدانیآنتی خاصیت توانمی و است 
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 مقدمه
خصوص های اخیر مطالعات در ارتباط با جانوران دریایی بهدر سال    

طور قابل توجهی افزایش یافته که منجر به شناسایی و مهرگان بهبی

؛ 1395)بشارتی و همکاران،  استخراج ترکیبات زیست فعال شده است

Soltani  ،این مواد زیست فعال از گروه وسیعی از 2015و همکاران .)

ها، ها، خرچنگاند که شامل مرجانموجودات دریایی جداسازی شده

ها های دریایی، خارپوستان، ماهیداران یا نیام داران دریایی، خزهزره

ازجمله  (Sea cucumbers) ها است. در این میان خیار دریاییو اسفنج

و  (Echinodermata) یایی و متعلق به گروه خارپوستانمهرگان دربی

پوست چرب،  که با بدن کشیده، است ( Holothurian) رده هولوتورین

باشد نرم و بدون اسکلت مشخص دارای دیواره بدن عضالنی می

 Foroutan؛1398؛ قبادیان و همکاران، 1394)بحرودی و همکاران، 

Rad  ،های سنگطور عمده بین آب(. این جانور به 2016و همکاران

شوند مرجانی زندگی کرده اما در بسترهای شنی و گلی هم یافت می

عمق زندگی کم ها در مناطقگونه ها متفاوت است، اکثرعمق زندگی آن

)مروتی و  برندسر میهها بکنند اما تعداد کمی در اعماق اقیانوسمی

که ازجمله  است شده شناخته دریایی گونه خیار 1500 (.1390 همکاران،

 هایجنس از فارس خلیج جزایر هایپهنه در شده شناسایی هایگونه

Holothuria  وStichopus های شامل گونهHolothuria scabra 

Holothuria leucospilota ,Strichopus hermanni باشند. تاکنون می

گزارش ایران  هایدر آب (Holothuroidea) گونه هولوتوریده فقط بیست

؛ 1395؛ عطاران و همکاران، 1394)رضوانی و همکاران،  شده است

Mohammadizadeh  ،خیار دریایی(. 2013و همکارانHolothuria 

leucospilota عمق زندگی ای کمطور گسترده در مناطق صخرهبه

خیار دریایی از لحاظ ارزش  (.2018و همکاران،  Pangestuti) کندمی

پپتیدهای بیولوژیکی،  مانند مفید اثرات باارزش و با ترکیبات دارای غذایی

ها ها ، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه، انواع ویتامینها، ژالتینکالژن

( و مواد B3(، نیاسین )B2، ریبوفالوین )B1، ویتامین Aمانند ویتامین 

)شکوری و  خصوص کلسیم، منیزیم، آهن و روی هستندمعدنی به

؛ ناظمی و همکاران، 1394و همکاران،  ؛ جداوی1392همکاران، 

های زیستی خیارهای فعالیت(. 2018و همکاران،  Pangestuti ؛1395

 ضدویروس ،(Anticancer) ضدسرطانی خاصیت شامل دریایی

(Antiviral)ضدانعقاد، ضدفشارخون، ضدالتهاب، ضدمیکروبی، آنتی ،-

و تسریع در  (Antitumoral) اکسیدانی، ضد تصلب شرائین، ضدتومور

؛ ساالری و همکاران، 1394)ابراهیمی و همکاران،  باشدبهبود زخم می

هایی ( که در درمان بیماری2013و همکاران،  Pringgenies؛ 1396

سوختگی، ناتوانی جنسی  و روماتیسم، بریدگی فشارخون باال، آسم، نظیر

که طوری(. به1396)ناظمی و همکاران،  گردندیبوست استفاده می و

های غذایی حاوی عصاره خیار دریایی در حال حاضر در درمان مکمل

بیماران مبتال به سرطان در چین، ژاپن، کره و دیگر کشورها مورد 

چنین این جانور حاوی هم(. Bahrami ،2016) گیرداستفاده قرار می

 ترکیبات فعال زیستی با خواص درمانی نظیر گلیکوزآمینوگلیکان

(Glycosaminoglycans)، سولفات کندروئیتین (Chondroitin 

Sulfates)، ترپنهتری گلیکوزهای (Triterpene Glycosides)  ،)ساپونین(

را به یک منبع باشد که آنو اسیدهای چرب می (Phenolic) فنل

 Soltani؛ 1393)بهارآرا و همکاران،  جذاب زیستی تبدیل کرده است

انواع خیارهای  از برخی در (Flavonoids) فالونوئیدها (.2014همکاران،  و

. (2011و همکاران،  Bordbar) وجود دارند توجهی مقدار قابلدریایی به

ها هستند که خواص پزشکی فنلفالونوئیدها متعلق به خانواده پلی

آثار فیزیولوژیک  دارای و گیردمی گسترده مورد استفاده قرار طورها بهآن

پذیری دیواره مویرگی، متعدد ازجمله کاهش دادن آسیبو سودمند 

اکسیدانی و کاهش دادن استرس اکسیداتیو و آسیب بافتی، آثار آنتی

کاهش دهندگی فشارخون شریانی، پایین آوردن کلسترول خون و 

؛ 1389)روغنی و همکاران،  ها استبهبود دادن متابولیسم چربی

Bakoyiannis  ،فتوسنتز، در فالونوئیدها ینچنهم (.2019و همکاران 

 کنترل رشد، هایکنندهتنظیم و گیاه رشد هورمون فعالیت انرژی، انتقال

 Mamelona) دارند نقش جنسیت تعیین و مورفوژنز فتوسنتز، و تنفس

و استخراج  شناسایی منظوربه اندکی مطالعات تاکنون .(2007 همکاران، و

و اهمیت  نقش توجه به است. باگرفته  فالونوئیدها از خیار دریایی صورت

 ،میکروبیهای ضدفعالیت اکسیدان مهم وآنتی عنوان یکفالونوئیدها به

کننده کبد، ضدلخته التهاب، محافظتت و ضدحساسیقارچی، ضدضد

که خیار دریایی دارای خواص مهم غذایی و جاییو از آن و ضدویروس

 و جداسازی شناسایی، هدف با مطالعه این .باشدمی زیادی دارویی

 گرفت. صورت H. leucospilota گونه دریایی خیار فالونوئیدها از استخراج
 

 ها و روشمواد 
 نمونه خیار دریایی 125: و شناسایی خیار دریایی آوریجمع    

کیلوگرم در  13به وزن تقریبی کل،  (1)شکل H. leucospilota  گونه

، هنگامجزیره  شمال متری 20 تا 15از عمق  1396مرداد و شهریورماه 

 55°54′40″ -55°54′55″ییایجغرافواقع در خلیج فارس با موقعیت 

شمال آن جزایر قشم  که در شمالی 26°36′43″ - 26°41′15″ و شرقی

 ، سپس در یخ خشک به آزمایشگاه(1)شکل  آوری شدجمعقرار دارد 

 عمان های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریایبهداشت و بیماری

بندی خیار دریایی در حد جنس برای مشخص نمودن رده. شدمنتقل 

آوری شده بررسی و با های ظاهری خیارهای جمعو گونه، ویژگی

استفاده از کلید شناسایی موجود ازجمله کلید شناسایی خیارهای 

 FAO (FAO ،2012) دریایی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی

Commercially important sea cucumbers of the world  مطابقت
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)رضوانی و داده شد تا جنس و گونه نمونه مورد نظر مشخص شود 

 .(1398 ؛ قبادیان و همکاران،1394همکاران، 

ها با آب ابتدا نمونهگیری:  جداسازی، تهیه پودر و عصاره       

دریا و نمک اضافی آن جدا شد. سپس  مقطر شستشو داده شدند تا آب

و پس از تخلیه  برش داده شدند صورت طولیبه سمت دهان از مخرج به

عضالت دیواره بدن با قیچی ها شسته شدند. سپس شکمی، نمونه حفره

های برش ه(. نمون2 )شکل متری بریده شدندهای یک سانتیدر اندازه

داری گراد نگهدرجه سانتی -20شده تا زمان استفاده در دمای  داده

ساعت  48مدت پس از خروج از فریزر و انجمادزدایی به هانمونه شدند.

ها رطوبت اضافی آنکردن و گرفتن  در دستگاه فریزدرایر جهت خشک

 گراد قرار گرفتند.درجه سانتی -40در دمای
 

 
 )ب( H.leucospilota(، نمونه خیار دریایی گونهالف) برداری که با عالمت قرمز مشخص شده است:  محل نمونه1شکل 

 

 
 H. leucospilota های خیار دریاییبرش :2شکل 

ها خشک شدند، جهت افزایش سطح تماس که نمونهبعد از آن       

ترین میزان دست آوردن بیشهای آلی، برای بهخشک با حالل ماده

های خشک شده با استفاده از ها، نمونهعصاره جهت انجام آزمایش

کیلوگرم خیار  13از دیواره بدن  صورت پودر درآورده شدند.آسیاب به

گیری با استفاده از عصارهدست آمد. هگرم پودر ب 1400دریایی حدود 

ابتدا  و با روش خیساندن انجام شد. انجام گرفت %70حالل متانول 

سی حالل سی 2000های پودر شده به ارلن حاوی گرم نمونه 600

ه و پارافیلم سر آن نتقل گردید و با استفاده از پنبرک مم %70متانول 

ساعت در آزمایشگاه به دور از  72مدت خوبی محکم کرده و بهرا به

منظور جداسازی گراد بهدرجه سانتی 25تابش نور خورشید در دمای 

دست آمده ساعت محلول به 72پس از  ترکیبات طبیعی قرار گرفتند.

ت کرده تا ذرا ( صاف125 1442) 42را با کاغذ صافی واتمن شماره 
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آب -ماند، حالل متانول چه باقیشده و آن خیار دریایی از آن جدا معلق

دست آمده به دستگاه و ترکیبات آلی موجود در نمونه بود. عصاره به

( منتقل گردید تا تحت فشارکم 4000Heidolph, Laborotروتاری )

، حالل آن تبخیر و جدا گردد 145و دور  گراددرجه سانتی 40در دمای

؛ ناظمی و 1395)ناظمی و همکاران، و تنها عصاره خالص باقی ماند 

و همکاران،  Ceesay؛ 2011و همکاران،  Bordbar؛ 1396همکاران، 

 .(2013 و همکاران،Esmat ؛ 2017

شده به وزن  هیته یخشک متانول عصاره: جداسازی فالونوئیدها       

 یجداساز یبرا ریشرح زبه ییایدر اریخ یعضالن وارهیاز د گرم 51/120

یک  منتقل شدند. کاژلیلیبا استفاده از ستون س یعیطب باتیترک

متر را سانتی 4متر با قطر داخلی سانتی 60ای به ارتفاع ستون شیشه

مخصوص کروماتوگرافی  سیلیکاژل پودر ساکن( )فاز با جسم جامد فعالی

متر( و یک حالل بی میلی 06/0- 2/0اندازه )( با 1077341000) 60

آرامی  این کار به شد.پر  عنوان فاز متحرکبه هگزان اثر مانند ان

گیرد تا تمام فضای آن با سیلیکاژل پر شود و فضای خالی صورت می

و همکاران،  Ceesay) ستون پر شود 3/2که نداشته باشد تا زمانی

آب -متانول عصاره گرم از 10ابتدا . (2013 و همکاران، Esmat؛ 2017

منظور جداسازی به سپس گرفت و سیلیکاژل قرار ستون شده روی تغلیظ

هگزان  دهنده، آن ستون با حالل کامال غیرقطبی اناجزای تشکیل

استات  خالص شستشو داده شد. بعد قطبیت حالل شوینده با اتیل

(، 45:5) استات اتیل -هگزان افزایش یافت و از سیستم حاللی ان

(40:10،) (35:15،) (30:20( ،)25:25،) (20:30،) (15:35( ،)10:40) ،

منظور جداسازی کامل ( استفاده شد و در نهایت به0:50)، (5:45)

بوتانول با نسبت  استات: ان ترکیبات، ستون با سیستم حاللی اتیل

(45:5( ،)40:10( ،)35:15( ،)30:20( ،)25:25( ،)20:30( ،)15:35 ،)

هایی که ( شستشو داده شد. حجم حالل0:50( و )5:45(، )10:40)

آوری لیتر  و حجم اجزای جمعمیلی 50گردید در هر نوبت اضافه می

دست لیتری بهده میلی نفرکش 110لیتر بود. در نهایت میلی 10شده 

منظور بررسی حضور فالونوئیدها با های جدا شده بهآمد. فرکشن

؛ 2017و همکاران،  Ceesay) نازک استفاده شد کروماتوگرافی الیه

Esmat ،در این مطالعه مقدار فالونوئید موجود در  .(2013 و همکاران

از طریق دو روش  Holothuria leucospilota خیار دریایی گونه

 ( GC-Mass) گازی ( و کروماتوگرافیTLCکروماتوگرافی الیه نازک )

 .(2013 و همکاران، Esmat؛ 2017و همکاران،  Ceesay) استخراج شد

به : (TLCنازک ) شناسایی فالونوئید با کروماتوگرافی الیه       

شده حاصل  های استخراجمنظور تشخیص حضور فالونوئید در فرکشن

متر( سانتی 20×20) صفحات آلومینیومی ها رویگذاری، نمونهاز ستون

عنوان ( به1055540001) 254F 60 شده از یک الیه سیلیکاژل پوشیده

منظور خشک شدن، شد و به فاز ثابت با استفاده از پیپت قرار داده

چند دقیقه در معرض هوا قرار گرفت. سپس صفحات درون تانک 

عنوان فاز ( )به7:13:8کروماتوگرافی که با کلروفرم: متانول: آب )

باشد  قدرشد. مقدار حالل باید آن بود، قرار داده متحرک( اشباع شده

که سیستم حالل به خط که فقط به سطح زیر لکه برسد. هنگامی

را از درون تانک خارج نموده و در دمای  TLCباالیی کاغذ رسید، کاغذ 

پس  TLCصفحات  های فالونوئید،برای ظهور لکه نموده.اتاق خشک 

شکل محلول از خشک شدن با معرف سولفوریک اسید و وانیلین به 

درصد وانیلین در اتانول  1و محلول  اسید در اتانولدرصد سولفوریک  5

دقیقه در آون با دمای  15مدت . در نهایت صفحات بهاسپری شدند

ها در نور مرئی گراد قرار داده شدند تا رنگ لکهدرجه سانتی 110

فالونوئید  احتمالی آشکار گردد. با مشاهده رنگ بنفش تیره به وجود

و  Mamelona؛ 2011و همکاران،  Bordbar)در فرکشن پی برده شد 

 (2013 همکاران، و Esmat ؛2017 همکاران، و Ceesay ؛2007 همکاران،

 :(GC-Mass) گازی کروماتوگرافیشناسایی فالونوئید با        

 : اتیل20هگزان  )ان 30ای از ترکیب جداشده )فرکشن شماره نمونه

(( به 40استات  : اتیل10هگزان  )ان 45( و فرکشن شماره 30استات 

ارسال  غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس معاونتآزمایشگاه 

 00001/0، با غلظت (GC-Mass) گازی کروماتوگرافی شد تا با دستگاه

 :آورده شده است زیرو مشخصات دستگاه در  مورد شناسایی قرار گیرد

 Agilent7000 Series Triple Quadمدل ) گاز کروماتوگرافی دستگاه

GC/MS MainFrame، دکتور درصد، 99/99 هلیوم کریر گازC5975، 

 25/0 داخلی قطر متر، 60 طول ،Part number 19091s-436: ستون

 .(میکرومتر 25/0 داخلی الیه متر،میلی

 

 نتایج

 نوع ( فالونوئیدGC-Mass) گازی کروماتوگرافیو  TLCطبق نتایج      

Flavylium  و  درصد با مشخصات زیرشناسایی شد 628/89با کیفیت

گرم میلی 47/37مقدار در نهایت فرکشن خشک حاوی فالونوئید به

استخراج شد. 
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 بحث
 هستند آروماتیک ثانویه هایمتابولیت گروه یک فنولی ترکیبات       

 فعالیت و اکسیدانیآنتی فعالیت چون متعددی بیولوژیکی تاثیرات و

 به عمدتاً فنولیک ترکیبات اکسیدانیآنتی فعالیت. دارند ضدباکتریایی

 که هاستآن شیمیایی ساختار و کاهش -اکسایش هایویژگی علت

 فلزات کردن احاطه آزاد، هایرادیکال کردن خنثی در مهمی نقش

 طریق از گانه سه و یگانه اکسیژن هایمولکول فرونشاندن و انتقالی

 مفید تاثیرات با هاویژگی این. دارند پراکسیدها تجزیه یا مکان تغییر

 Ceesay) است ارتباط در سالمت روی بر فنولیک هایاکسیدانآنتی

 ارتباط در که است فنل مشتقات از یکی فالونوئید. (2017و همکاران، 

 موثرند سرطان قبیل از مزمن هایبیماری از بسیاری ریسک کاهش با

)دیبا و همکاران،  دارند اکسیدانیآنتی قوی بسیار فعالیت هاآن زیرا

 پلی حفاظتی اثرات تربیش .(2018و همکاران،  Pangestuti؛ 1396

 آنتی هایتوانایی به بیولوژیکی هایسیستم در فالونوئیدها و هافنل

 پراکسیداسیون کاهش ها،الکترون انتقال ظرفیت ها،آن اکسیدانی

 هایرادیکال کاهش اکسیدانی،آنتی هایآنزیم کردن فعال هیدروژن،

 Esmat) شوندمی داده نسبت اکسیداز از جلوگیری و توکوفرول -آلفا

 نیستند مغذی ترکیبات که چند هر (. فالونوئیدها2013و همکاران، 

 (1392)فضلی و همکاران،  دارند بدن سالمتی حفظ بر مثبتی تاثیر اما

 سوپراکسید، فعال هایمولکول مهار باعث مستقیم طوربه ترکیبات این

 گردندمی پراکسیل و هیدروکسل هایرادیکال هیدروژن، پراکسید

 خواص داشتن با ترکیبات از دسته این. (1393)فرجامی و همکاران، 

 حفظ و غذایی محصوالت دارینگه در مهمی نقش توانندمی بیولوژیک

اجزای بیواکتیو خیار . (1397)ساالری و همکاران،  نمایند ایفا سالمتی

و ترکیبات  فالنوییدها ها،فنل )ساپونین(، هاترپنگونه شامل تری دریایی

 ,β-carotene, β-echinenone Canthaxanthinمانند کاروتنوئیدها

Phoenicoxanthin, Astaxanthin, Lutein, zeaxanthin, Diatoxanthin 
 در فالنوئید و ها(. فنل2018 و همکاران، Pangestuti) باشدمی غیره و

 Holothuria leucospilota ،Holothuria) هایگونه دریایی خیارهای

scabra ،Cucumaria frondosa Stichopus chloronotus, )شناسایی 

هدف از این مطالعه استخراج، . (2013و همکاران،  Esmat) اندشده

 H. leucospilotaدریایی گونه  خیار و شناسایی فالونوئیدها از جداسازی

ها دست آمده از نمونهههای بمطالعه حاضر پس از بررسی عصاره بود. در

 وجود (GC-Mass) گازی کروماتوگرافی و نازک الیه کروماتوگرافی با

 کیفیت با Flavylium (Benzopyrylium, 2-phenyl-1) فالونوئید

فرکشن چنین در مطالعه حاضر هم .شد داده نشان درصد 628/89

گرم استخراج شد. که در میلی 47/37مقدار خشک حاوی فالونوئید به

منظور بررسی خاصیت آنتی که به (1395) مطالعه دیبا و همکاران

اکسیدانی خیار دریایی در دو حالت خشک )آبدهی شده( و تازه انجام 

روش فالونوئید بهروش فولین سیو کالتو و میزان گرفت میزان فنل به

اکسیدان با استفاده نورسنجی کلرید آلومینیوم و میزان فعالیت آنتی

سنجیده شد نتایج نشان داد که میزان فالونوئید در نمونه  DPPHاز 

گرم کوئرستین در میلی ±02/5و در نمونه آبدهی  ±86/3تازه برابر با 

نتایج یک داری مشاهده نشد. گرم نمونه خشک بود اما اختالف معنی

منظور شناسایی ترکیبات فنلی عصاره خیار دریایی گونه مطالعه که به

با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال و ارزیابی حفاظتی آن 

 

Name: 1-Benzopyrylium, 2-phenyl- 

Formula: C15H11O 

Synonyms:  

1. Flavylium 

2. Flavonidin 

3. 2-Phenyl-1-benzopyrylium 

 

 (GC-Mass) گازی مشخصات فالونوئید شناسایی شده با دستگاه کروماتوگرافی :3 شکل
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های های صحرایی صورت گرفت یافتهدر برابر فیبروز کبدی در موش

لول، مطالعه حضور برخی از اجزای فنولی مانند اسیدکلروژنیک، پیروگا

روتین، اسیدکوماریک، کاتچین و اسیدآسکوربیک را نشان داد که 

اکسیدانی ترکیبات فعال فنولی که از فعالیت پتانسیل فعالیت آنتی

 و همکاران، Esmat) های کبدی را ثابت کردمحافظتی در برابر آسیب

 اریخ یفنول باتیترک( 1397) و همکاران یدر مطالعه شاد(. 2013

ها نتایج آنقرار گرفت و  یمورد بررس H. leucospilotaگونه  ییایدر

نشان داد که این گونه خیار دریایی دارای ترکیبات زیست فعال ضد 

 به تحقیقی( در 2007) و همکاران Mamelonaباشد. اکسیدانی می

اکسیدانی بر روی خیار دریایی گونه منظور تعیین فعالیت آنتی

Cucumaria frondosa  نشان داد که فالونوئیدها استخراج شده از این

ها باشند که اکسیدانعنوان منبع مفید آنتیتوانند بهخیار دریایی می

اکسیدان بودن فالونوئیدها تایید را در آنتی اخیرهای مطالعه یافته

( حاکی از آن بود 2019و همکاران ) Ceesayکند. نتایج مطالعه می

ترین ها، فراوانفنل Holothuria leucospilotaگونه  خیار دریایی که در

دارای خواص ضدمیکروبی،  که دهندمی فعال زیستی را تشکیل ترکیبات

را در  اخیرهای مطالعه باشند که یافتهاکسیدان میضدسرطان و آنتی

کند هرچند که گونه خاصیت ضدمیکروبی بودن خیار دریایی تایید می

 خواص متعددی مطالعات باشد.ذکور یکی نمیبا مطالعه م اخیر مطالعه

نتایج . اندکرده بررسی را Holothuria leucospilota گونه دریایی خیار

 النوسترول ترکیب که داد نشان (1396) همکاران و ناظمی مطالعه

 Holothuria leucospilota گونه دریایی خیار عضله از شده استخراج
 ناظمی در دیگر مطالعه .است قوی بسیار سیتوتوکسیک اثرات دارای

 شدهاستخراج  متانولی عصاره ضدباکتری خواص( 1395)همکاران  و

در  .نشان داده شد Holothuria leucospilota گونه دریایی خیار از

 آنتی فعالیت فالونوئید، فنل، مقدار (1388) همکاران و جمالی مطالعه

مورد  Holothuria parva گونه دریایی خیار تقریبی تجزیه و اکسیدان

فالونوئید را در خیار دریایی  و فنل وجود گیری قرار گرفت کهاندازه

 را اخیر مطالعه هاییافته که داد نشان را Holothuria parvaگونه 

 مختلف هایگونه بروی که مختلفی چنین مطالعاتکند. هممی تایید

 ضدباکتریایی هایفعالیت است گرفته صورت ایران در دریایی خیار

؛ ناظمی و 1393، و همکاران وردزاد؛ پیشه1388)جمالی و همکاران، 

؛ جمالی 1396)صالحی و همکاران،  اکسیدانیآنتی (،1396همکاران، 

 سیتوتوکسیک و (1396؛ عزیزیان و همکاران، 1388و همکاران، 

؛ عزیزیان و 1388؛ جمالی و همکاران، 1396)ناظمی و همکاران، 

در  .است داده نشان را آن (1396و همکاران،  صالحی ؛1397همکاران، 

های نشان داد برخی از فعالیت( 1393)و همکاران ورزاد مطالعه پیشه

 .H  دریایی خیار هایگونه زیستی هایعصاره در اکسیدانیآنتی

leucospilota و Holothuria parva خواصکه طوریوجود دارد به 

در ( متانولی و استاتی اتیل هگزانی، -ان) هایعصاره اکسیدانیآنتی

. نتایج یک پژوهش که نشان داده شدH. leucospilota  خیار دریایی

های اکسیدان و پروآپوپتوتیک ساپونینمنظور بررسی اثرات آنتیبه

نشان داد که این گونه  H. leucospilotaخیار دریایی جدا شده از گونه 

اکسیدانی و ضدتومور عمل عامل آنتیعنوان تواند بهخیار دریایی می

که نوع  داد نتایج مطالعه نشان (.2015، و همکاران Soltani) کند

 دستبه و استخراج H. leucospilotaگونه  خیاردریایی که از فالونوئیدی

با فرمول شیمیایی  -Benzopyrylium, 2-phenyl-1فالونوئید  آمد

O11H15C توان گفت که مطالعات حال به جرات میباشد.  با اینمی

منظور شناسایی نوع فالونوئید موجود در خیارهای بسیار کمی به

اکسیدانی فالونوئیدها آنتی که خواصجاییگرفته و از آن دریایی صورت

های طبیعی که باعث اکسیدانکه آنتیطوریبه اثبات رسیده است به

ها بعضی بیماری ابتال به کاهش و پالسما هایاکسیدانآنتی قدرت افزایش

لذا مطالعات  .شودهای قلبی و سکته مغزی میمانند سرطان، بیماری

منظور شناسایی نوع فالونوئیدهای موجود در خیارهای و تحقیقات به

 باشد.ها مورد نیاز میاکسیدانی آندریایی و اثرات آنتی
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