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 Introduction: In the present study investigated the antibacterial activity of the 

methanol and n-hexane extracts of the sea cucumber Holothuria leucospilota on 

Lactococcus garvieae and Aeromonas hydrophila. 

Materials & Methods: The antibacterial activity was determined using a serial 

dilution method with concentration 7.81, 15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, and 500 mg/mL 

methanol and n-hexane extract of gonads and muscle tissue of sea cucumber. Then 

bacterial samples were added to dilutions, and optical density was recorded at 0 (before 

bacterial inoculation) after bacterial inoculation, 12 and 24 hours after inoculation. 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration 

(MBC) of the extracts were determined by the pour plate method.  

Result: The results showed that the n-hexane hexane extract from gonads and muscle 

tissue of sea cucumber did not affect MIC and MBC of the mentioned bacteria. 

Conclusion: Meanwhile, methanol extract from gonads and muscle tissue of sea 

cucumber had antibacterial activity against Lactococcus garvieae and Aeromonas 

hydrophila. 
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  (Holothuria leucospilota) دریایی خیار از شده استخراج هایباکتریایی عصاره ضد اثرات بررسی

 Aeromonas hydrophila و  Lactococcus garvieaeهای بر باکتری

 

  
 3، ملیکا ناظمی1اسالمی، هومن رجبی*1مهرجان، مهدی شمسایی2، مهدی سلطانی1بنفشه پیام
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 چکیده  کلمات کلیدی

 خیار دریایی
 عصاره متانولی
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فت عضله و گناد هگزان از با-های متانول و انهای استخراج شده توسط حاللتحقیق حاضر به بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره :مقدمه

 پرداخت.  Aeromonas hydrophilaو  Lactococcus garvieaeهای علیه باکتری (Holothuria leucospilota)خیار دریایی 

 هایهگزانی گناد و بافت عضله خیار دریایی با استفاده از روش رقت با غلظت-فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی و ان ها:مواد و روش

ها اضافه گردید ها به رقتهای باکتریسپس نمونهتعیین شد.  لیترگرم بر میلیمیلی 500و  250، 125، 5/62، 25/31، 62/15، 81/7

میزان ساعت پس از تلقیح ثبت گردید.  24و  12)پیش از تلقیح باکتری(، پس از تلقیح باکتری،  0های ها در زمانو جذب نوری آن

های کشت میکروبی از هریک از محیط پورپلیت با تهیه( MBCحداقل غلظت کشندگی ) و( MIC)حداقل غلظت ممانعت کنندگی 

 . تعیین گردید

هگزانی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی تأثیری بر ممانعت رشد و -ان نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عصاره نتایج:

 های ذکر شده ندارد.کشندگی بر روی باکتری

عصاره متانولی استخراج شده از گناد و عضله خیار دریایی دارای اثر ممانعت کنندگی و کشندگی در دو باکتری  :و بحثگیری نتیجه

 باشد.الکتوکوکوس گارویه و آئروموناس هیدروفیال می
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 قدمهم

 خیارسانان رده و متعلق به خارپوستان شاخه از دریایی خیارهای       

ی مختلف از منطقه بین جزر و مدی های جغرافیایهستند که در عرض

ها دارای (. آن1396شوند )شادی و عبادی، تا اعماق دریاها یافت می

 شاخه شاخه جنسی غده یک با مانند چرم پوستی و دراز بدنی

محسوب  دریایی مغذی و مهم جانوران از دریایی . خیارهایباشندمی

 استفاده مورد آسیا هایی ازبخش در غذا و دارو انواع تهیه برای که شده

های خیار گونه از تعدادی (.2011و همکاران،  Aydınگیرند )می قرار

 دیگر نیز برخی و تهیه شده انسانی از محیط آبی مصارف برای دریایی

و همکاران،  McCauleyشوند )می تولید ماهی پرورش مزارع در

 قدفا و پروتئین بوده از باالیی درصد دارای موجودات این .(2012

 قرار زاانرژی زمره مواد غذایی در نروباشند، از ایمی کلسترول

 منبع عنوانبه طبیعی ترکیبات جهان سراسر در امروزه .گیرندمی

 داشته باکتریالآنتی فعالیت قادرند که فعال ترکیبات از بیولوژیکی

 وجود منشأ .(2012و همکاران،  Mokhlesiشوند )می شناخته باشند،

 چون ترکیباتی حضور های خیار دریایی بهعصاره در زیستی خواص

 گلیکوزیدها وابسته است که از جمله محصوالتترپنتری و ساپونین

(. 1992و همکاران،  Bryanگردد )بیولوژیک این جاندار محسوب می

 اثرات توان بهمی خیار دریایی شده شناخته بیولوژیکی آثار ازجمله

 ضد میکروبی، ضدالتهاب، خون، شارضدف خون، ضدانعقادی ضدسرطانی،

 بهبود در تسریع اکسیدانی وفعالیت آنتی ضدتوموری، شرائن، ضدتصلب

 Sugawara؛ 2004و همکاران،  Kariya ؛James ،2001) کرد اشاره زخم

، Aeromonas hydrophilaزای های بیماریگونه (.2006و همکاران، 

Vibrio harveyi ،Staphylococcus aureus  وAspergillus جداسازی 

دریایی  های استخراج شده از خیارعصاره ماهیان نسبت به از شده

 Mokhlesiعالوه به .(2011همکاران،  و Bordbar) دادند نشان حساسیت

 (Bohadschia marmorata) دریایی  خیار با بررسی (2011) همکاران و

از  در سواحل شمالی خلیج فارس دریافتند که عصاره استخراج شده

گارویه  باکتری الکتوکوکوس باشد.این گونه دارای اثر ضدقارچی می

(Lactococcus garvieae،) با تحرک بدون و مثبت گرم کوکوباسیل 

ها، ماهی هایگونه از بسیاری جداسازی آن از که باشدمی آلفا همولیز

 بیماری عامل عنوانبه زی و محصوالت غذاییحیوانات خشکی

این . (2003و همکاران،  Raveloاست ) شده ارشالکتوکوکوزیس گز

های شیرین و شور در در ماهیان وحشی و پرورشی، در آب باکتری

 سمی خونریزی سپتی بروز گراد بادرجه سانتی 15دمای باالتر از 

تلفات این  ترینبیش (.Altinok ،2016و  Ture)شود دهنده دیده می

زارش شده است )حسینی و گ کمانرنگین آالیقزل ماهی در باکتری

 آئروموناس باکتری. (2008و همکاران،  Soltani؛ 1394همکاران، 

باکتری گرم منفی، متحرک و  (Aeromonas hydrophilaهیدروفیال )

 و شیرین هایآب ماهیان در سمی سپتی طلبی است که عاملفرصت

خونریزی  باعث باکتری این. (1996و همکاران،  Jandaباشد )می شور

 هاییزخم همچنین و دهان اطراف ها،باله مخرج، اطراف شکم، زیر رد

 هایخونریزی کالبدگشایی، در. گرددمی ماهی دمی باله و پوست در

 .(Austin ،2006مشاهده شده است ) نیز داخلی هایاندام در اینقطه

برای  های پیشگیریراهجمله های ایمنی، ازه استفاده از محرکامروز

 رساندن مشکالت حداقلو به ماهی مزارع پرورشدر کاهش تلفات 

باشد. هرچند می هابیوتیکرویه آنتیبی حاصل از مصرف محیطیزیست

 خیار دریایی )ضدمیکروبی، هایفعالیت درخصوص ارزشمندی اطالعات

سیتوتوکسیک( گزارش شده است، اما مطالعات کمی  و ضدقارچی

در خلیج  (Holothuria leucospilota)درباره فعالیت زیستی گونه 

 رو،از این .(2011و همکاران،  Mokhlesiفارس صورت گرفته است )

شده  استخراج هایضدباکتریایی عصاره اثرات حاضر به بررسی مطالعه

 دریایی خیار گناد و عضله از هگزان-ان و متانول هایحالل توسط

(H. leucospilota) آبزی هایفعالیت در طبیعی بیوتیکآنتی عنوانبه 

 پرداخته است.A. hydrophila  و L. garvieaeهای باکتری علیه پروری
 

 هامواد وروش

 متوسط اندازه با(H. leucospilota) دریایی  خیار هاینمونه      

 الرک جزیره اطراف از 1395سال  شهریورماه در مترسانتی 13 تا 11

 اکولوژی کدهپژوهش آزمایشگاه به آوری وجمع متری 30 عمق در و

 در استفاده زمان تا هانمونه .شدند منتقل عمان دریای و فارس خلیج

 نمودن مشخص برای .شدند دارینگه گرادسانتی درجه -20 دمای

 ظاهری هایویژگی گونه، و جنس حد در دریایی خیار بندیرده

و   Purcellشناسایی کلید با و بررسی شده صید دریایی خیارهای

 مورد نمونه گونه و جنس شدند تا داده ( مطابقت2012همکاران )

 .گردید تأیید و مشخص نظر
دریایی از طریق تخلیه حفره  پاکسازی خیارهای: گیریعصاره       

 و فریزر از خروج از شکمی با برشی از مخرج به سمت دهان پس

 صورتبه گناد و دیواره هایبخش انجمادزدایی صورت گرفت. سپس

 درجه در هانمونه سپس، .شدند خرد کوچک تقطعا به جداگانه

 خشک کامالً تا ماندند باقی روز 3 مدتبه گرادسانتی درجه 45 حرارت

 (,Worldstar خردکن دستگاه از استفاده با شده خشک هاینمونه .شدند

(Germany درآمدند صورت پودربه هاون توسط و در ادامه شده خرد .

 ,Merck, Darmstadt) متانول و گزانه-ان حالل دو با شده آماده پودر

Germany) متانول و  حالل از حاصل هایشد. نمونه سوکسله 

 حجم هم صورتبه مقطر آب خأل با در شرایط تبخیر از پس هگزان-ان
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 ها،هریک از حالل جداسازی برای دست آمدهمحلول به .شدند مخلوط

 خأل تحت هاحالل حذف های حاصل برایشد، سپس محلول دکانته

 و هگزان-ان های(. عصاره2013و همکاران،  Farjamiگرفتند ) قرار

 به ضدباکتریایی تست انجام برای دریایی خیار عضله و گناد متانولی

 .شدند منتقل داروسازی پویش آزمایشگاه
 گرممیلی 1000 غلظت با هاییاستوک: ضدباکتری اثر تعیین       

. گردید ها تهیهی هر سری از رقتبرا موجود عصاره 2 لیتر ازمیلی در

 (DMSO) سولفوکساید متیل دی از عصاره محلول ساختن برای

 ,Merck) (TSB) تریپتیک سوی براث کشت محیط. شد استفاده

Darmstadt, Germany)  و داده تکاندر آب مقطر بر روی شعله 

 غلظت دامنهکه رنگ محیط شفاف گردید. داده شد تا زمانی حرارت

 به و شده شروع لیترمیلی در گرممیلی 500از هاعصاره از کدام هر

 آن از لیترمیلی چهار سپس. خاتمه یافت لیترمیلی در گرممیلی 8/7

 هر برای ترکم هایغلظت به رسیدن برای .شد ریخته استریل لوله در

، 62/15، 81/7رقت  TSB ،7)) کشت محیط وسیله به ابتدا عصاره

 روشبه لیترمیلی بر گرممیلی 500و  250، 125، 5/62، 25/31

 هاینمونه تعداد. گردید تهیه (serial dilutionمتوالی ) سازیرقت

 هایسویه برای تکرار سه با آزمایش لوله 9با  سری 8 شده تهیه

 هیدروفیال آئروموناس تحقیق این که در بررسی مورد استاندارد باکتری

(ATCC201535) گارویه الکتوکوکوس و (ATCC918779) از 

 از بعد. شدند تهیه تهران دانشگاه دامپزشکی دانشگاه میکروبی بانک

 37 دمای در ساعت 24 مدتبه انکوباتور ها درباکتری خطی، کشت

 آزمایش انجام برای تک هایکلنی از تا گرفتند قرار گرادسانتی درجه

 و بدن دیواره استخراج شده از عضله هایسپس عصاره .گردد استفاده

 تهیه هگزان-ان و متانول حالل که با استفاده از دو خیار دریایی گناد

     (.2014و همکاران،  Adibpourها اضافه گردید )به باکتری بودند شده

 (Minimum Inhibitory بازدارندگی غلظت حداقل       

Concentration:) بازدارندگی غلظت حداقل تعیین MIC)) با 

 9 از منظور،بدین. شد کشت انجام محیط سازیرقیق روش از استفاده

تکرار( شامل )اولین لوله  3همراه تیمار به 3لوله آزمایش استریل )

آزمایش فاقد محیط کشت، دومین لوله آزمایش حاوی عصاره و 

باکتری و سومین لوله آزمایش حاوی محیط کشت و باکتری( برای 

ی محیط کشت سسی 2داخل هر لوله . گردید استفاده هر عصاره

های مورد اشاره از لوله استریل ریخته شد، سپس برای رسیدن به رقت

سی به لوله دوم و از لوله استوک )اولین لوله حاوی عصاره( دو سی

همین ترتیب تا لوله هفتم عصاره سی به لوله سوم و بهدوم دو سی

ترتیب حجم سی از لوله آخر خارج گردید. بدینرقیق شد و دو سی

، 25/0، 5/0ترتیب ها بههای آنسی بود و رقتها دو سیی لولهتمام

عنوان بود. اولین لوله آزمایش به 007/0و  01/0، 03/0، 06/0، 12/0

لوله صفر برای ارزیابی عملکرد عصاره خالص و لوله آخر تنها حاوی 

منظور صحه گذاری بر عملکرد محیط کشت مورد محیط کشت به

س با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر، جذب استفاده قرار گرفت. سپ

گیری و نانومتر اندازه 600( هر لوله آزمایش در طول موج ODنوری )

نیم مک  کدورت با هاباکتری هر یک از ثبت شد. سپس بالفاصله از

گردید  اضافه هاعصاره غلظت دامنه به میکرولیتر 10میزان به فارلند

 24مدت های آزمایش به. لوله( هر لوله ثبت شدODو جذب نوری )

 12گراد انکوباسیون شدند و هر درجه سانتی 37ساعت در دمای 

ها ثبت گردید. پس از آن از هر لوله ( آنODساعت جذب نوری )

 (.2014همکاران،  و Soltani) آمد عملبه (pour plate) میکروبی کشت

 Minimum Bactericidal) کشندگی غلظت حداقل       

Concentration:) تریپتیک سوی  محیط کشت در که هایینمونه

 تریپتیک سویا آگارکشت  محیط روی نداشتند، رشد (TSB)براث 

(TSA) (Merck, Darmstadt, Germany) پلیتی .شدند داده کشت 

 به رشدی یا و بود شده کم باکتری اولیه تلقیح درصد از 9/99 که

در نظر گرفته MBC  وانعنبه داشت، اولیه تلقیح درصد 1/0 اندازه

بود  مرتبه سه آزمایش تکرار دفعات الزم به ذکر است که تعداد .شد

(Soltani  ،2014و همکاران.) 

از مشاهدات  آمده دستهای بهابتدا داده: آماری تجزیه و تحلیل       

نسخه  Excelافزار ها در نرمبندی دادهمنظور دستهآزمایشگاهی به

افزار ها با استفاده از نرمجزیه و تحلیل دادهمرتب شد. سپس ت 2010

SPSS  از استفاده با هاداده بودن صورت گرفت. نرمال 20نسخه 

 استفاده با و گرفت قرار ارزیابی مورد  Kolmogorov-Smirnovآزمون

 تحلیل و مورد تجزیه (،One-way ANOVAطرفه )یک واریانس از

در Tukey یز توسط آزمون ها نگرفتند. مقایسه میانگین قرار آماری

افزار درصد انجام شد. رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم 5سطح 

Excel  صورت گرفت 2010نسخه. 
 

 نتایج 
هگزانی عضله در  عصاره ضدباکتریایی اثر بررسی از حاصل نتایج       

های داری را در زمان( تفاوت معنیH. leucospilotaخیار دریایی )

جذب (. میزان >05/0pین تیمارهای آزمایش نشان داد )مختلف در ب

تر از سایر در تمامی مقاطع زمانی بیش 500( در غلظت ODنوری )

هگزانی عضله خیار  ( عصارهODچنین جذب نوری )ها بود. همغلظت

 پیش از تلقیح باکتری زمان به نسبت ساعت 24 از گذشت دریایی پس

 بررسی اثر عصاره(. 1اد )شکل نشان د هیدروفیال افزایش آئروموناس

هیدروفیال بیانگر تفاوت  آئروموناس باکتری بر خیاردریایی گناد هگزانی
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ساعت از تلقیح باکتری بود  24های مختلف پس از دار در غلظتمعنی

(05/0p<)ترین و بیشکه کمطوری، به( ترین میزان جذب نوریOD )

یتر مشاهده شد )شکل گرم در لمیلی 500و  8/7ترتیب در غلظت به

 (H. leucospilota)خیار دریایی عضله و گناد  هگزانی عصاره اثر (.2

های دار بین غلظتگارویه بیانگر تفاوت معنی الکتوکوکوس باکتری بر

جذب ترین میزان ترین و کمهای متفاوت بود. بیشمختلف و در زمان

 8/7و  500ترتیب در غلظت ( در تمامی مقاطع زمانی بهODنوری )

 متانولی عضله (. اثر عصاره4و  3گرم در لیتر مشاهده شد )شکل میلی

هیدروفیال نشان  آئروموناس باکتری بر (H. leucospilota) خیاردریایی

های متفاوت های مختلف در زماندار بین غلظتداد که تفاوت معنی

 (ODجذب نوری ) ترین میزانترین و بیش. کم(>05/0p)وجود دارد 

 5/62ترتیب در تیمارهای ساعت از تلقیح باکتری به 24پس از 

( 35/2 ± 08/0) در لیتر گرممیلی 500و  (45/0 ± 07/0) لیتر در گرممیلی

 خیاردریایی متانولی گناد بررسی اثر عصاره (.5 شکل) مشاهده شد

(H. leucospilotaبر ) هیدروفیال نتایج مشابهی با  آئروموناس باکتری

طوری نشان داد، به این باکتری بر خیاردریایی متانولی عضله هاثر عصار

ساعت  24( پس از ODترین میزان جذب نوری )ترین و بیشکمکه 

 500گرم در لیتر و میلی 5/62ترتیب در تیمارهای از تلقیح باکتری به

داری در میزان تفاوت معنی (.6 شکل) گرم در لیتر مشاهده شدمیلی

 باکتری ( برH. leucospilotaضله خیار دریایی )های مختلف عغلظت

. (>05/0p)های مختلف مشاهده شد گارویه در زمان الکتوکوکوس

گرم در لیتر میلی 500( در غلظت ODترین میزان جذب نوری )بیش

( در زمان پس از تلقیح باکتری مشاهده شد. 40/2 ± 25/0میزان )به

در تمامی مقاطع زمانی ( ODترین میزان جذب نوری )چنین بیشهم

 بررسی اثر عصاره (.7گرم در لیتر بود )شکل میلی 500در غلظت 

 الکتوکوکوس باکتری بر (H. leucospilota)خیاردریایی  متانولی گناد

های مختلف در تمامی دار بین غلظتگارویه نشان دهنده تفاوت معنی

وری ترین میزان جذب ن. بیش(>05/0p)مقاطع زمانی آزمایش بود 

(OD ) گرم میلی 5/62ساعت از تلقیح باکتری در غلظت  24پس از

ترین میزان جذب ( مشاهده شد و کم60/1 ± 13/0در لیتر به میزان )

گرم در لیتر به میلی 500در غلظت  ( در این بازه زمانیODنوری )

 250داری با غلظت ( مشاهده شد که تفاوت معنی92/0 ± 08/0میزان )

 (. 8یتر نشان نداد )شکل گرم در لمیلی
 

 
هیدروفیال آئروموناس باکتری بر خیاردریایی عضله هگزانی عصاره اثر :1شکل   

 

 
هیدروفیال آئروموناس باکتری بر خیاردریایی هگزانی گناد عصاره اثر :2شکل   
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گارویه الکتوکوکوس باکتری بر خیاردریایی هگزانی عضله عصاره اثر :3شکل   

 

 
 گارویه الکتوکوکوس باکتری بر خیاردریایی هگزانی گناد عصاره اثر :4ل شک

 

 
هیدروفیال آئروموناس باکتری بر خیاردریایی متانولی عضله عصاره اثر :5شکل   

 

 
هیدروفیال آئروموناس باکتری بر خیاردریایی متانولی گناد عصاره اثر :6شکل   
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گارویه الکتوکوکوس باکتری بر خیاردریایی ضلهمتانولی ع عصاره اثر :7شکل   

 

 
گارویه الکتوکوکوس باکتری بر خیاردریایی متانولی گناد عصاره اثر :8شکل   

(: MBC) کشندگی و (MIC) بازدارندگی غلظت حداقل تعیین       
های تهیه یک از غلظتحداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی در هیچ

( H. leucospilotaگناد و عضله خیار دریایی ) انیهگز هایعصاره از شده

مشاهده نگردید  A. hydrophilaو  L. garvieaeبر علیه دو باکتری 

های متانولی گناد و عضله خیار دریایی بر باکتری (. عصاره1)جدول 

(L. garvieaeاثر بازدارندگی و کشندگی مشابهی ) که طوریداشتند، به

گرم میلی 250 ر اثر بازدارندگی و غلظتگرم در لیتمیلی 125غلظت 

های متانولی گناد رهچنین عصادادند. هم در لیتر اثر کشندگی را نشان

مشابهی بر علیه باکتری  دریایی اثر بازدارندگی و کشندگیو عضله خیار

(A. hydrophila نشان دادند. حداقل غلظت بازدارندگی در این دو )

ر لیتر و اثر ممانعت کنندگی در گرم دمیلی 5/62عصاره در غلظت 

 مشاهده شد. 125های غلظت
 

 گارویه الکتوکوکوس و هیدروفیال های آئروموناسهای مختلف خیاردریایی بر باکتری( عصارهMBC( و کشندگی )MICحداقل غلظت بازدارندگی ) :1جدول 

 MIC MBC باکتری اندام عصاره

 - - L. garvieae گناد هگزان

 - - A. hydrophila گناد هگزان

 - - L. garvieae عضله هگزان

 - - A. hydrophila عضله هگزان

 L. garvieae 125 250 گناد متانول

 A. hydrophila 5/62 125 گناد متانول

 L. garvieae 125 250 عضله متانول

 A. hydrophila 5/62 125 عضله متانول
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  بحث
و هگزانی استخراج  متانولی هایعصاره اکتریاییبررسی اثرات ضد       

های الکتوکوکوس شده از دیواره عضله و گناد خیار دریایی بر باکتری

( در A. hydrophila( و آئروموناس هیدروفیال )L. garvieaeگارویه )

( گرفته شده از ODاین تحقیق نشان داد که میزان جذب نوری )

داری دارای تفاوت معنیتیمارهای آزمایش پیش از تلقیح باکتری نیز 

های هگزانی های مختلف عصارهتواند غلظتباشد، که علت آن میمی

عالوه میزان جذب نوری و متانولی استخراجی از خیار دریایی باشد. به

(ODدر عصاره ) های هگزانی استخراج شده از گناد و عضله خیار

از  پس A. hydrophila و L. garvieaeهای دریایی علیه باکتری

نشان داد، که این افزایش میزان جذب  افزایش ساعت 24 گذشت

که، صورتیها بود. درافزایش تعداد باکتری ( بیانگر رشد وODنوری )

گناد و عضله خیار دریایی  متانولی های( عصارهOD) میزان جذب نوری

 500و  250، 125های در غلظت L. garvieaeبر علیه باکتری 

های متانولی گناد و عضله خیار دریایی بر عصاره گرم در لیتر ومیلی

 500و  250، 125، 5/62های در غلظت A. hydrophilaعلیه باکتری 
ها تیز در تحقیق دست آمده از کشت باکتریکاهش یافت.  نتایج به

هگزانی استخراج شده از گناد و عضله  حاضر نشان داد که عصاره

های باکتری روی بر کشندگی و رشد ممانعت بر تأثیری خیار دریایی

که، عصاره متانولی استخراج شده از گناد و حالیدر ذکر شده ندارد.

عضله خیار دریایی دارای اثر ممانعت کنندگی و کشندگی در دو 

باشد. بنابراین هیدروفیال می الکتوکوکوس گارویه و آئروموناس باکتری

 فعال مواد یتحالل برای مناسبی توان گفت که متانول، حاللمی

( است. نتایج حاصل H. leucospilotaدریایی ) در خیار موجود زیستی

( نیز مشابه نتایج تحقیق حاضر 1395از تحقیق ناظمی و همکاران )

 که عصاره متانولی استخراج شده از خیار دریایی طوریبود، به

(H. leucospilotaدارای اثر باکتریواستاتیک نسبت به باکتری ) های

 Serratiaو  Escherichia coli ،Salmonella typhiمنفی گرم 

marcescens چنین بود. همVillason وPomory  (2000 با بررسی )

خیاردریایی  بدن دیواره از شده استونی استخراج-متانولی عصاره اثر

(Parastichopus parvimensis بیان کردند که این عصاره اثر ضد )

 Mokhlesiدارد.  Bacillus subtilisو  E. coliهای بر باکتری باکتریایی

 دریایی  های خیارهایعصاره بررسی ( با2012و همکاران )

(H. leucospilotaدریافتند که عصاره )آبی -های متانولی و متانولی

ترین میزان فعالیت سمیت بود. دارای اثر مهارکنندگی قوی و بیش

Shakouri ( نیز بیان کردند که 2014و همکاران ) 2000غلظت 

متانولی استخراج شده از خیار -لیتر عصاره آبیمیکروگرم در میلی

های ( اثر مهارکنندگی در رشد باکتریH. leucospilotaدریایی )

Staphylococcus epidermidis ،Proteus vulgaris ،Shigella 

dysenteriae  وE. coli های اتانولی و متانولی چنین عصارهدارد. هم

فعالیت مهاری و  Holothuria parvaه از خیار دریایی استخراج شد

و  E. coli، Pseudomonas aeruginosaهای کشندگی باکتری

Enterococus fecalis ( را نشان دادEbrahimi  ،2018و همکاران.) 

های مختلف خیار گونه روی بر شیمیایی و مطالعات داروشناسی

 ضدقارچی، خواص باتریترپنی  دریایی بیانگر حضور گلیکوزیدهای

، Kovalevو  Mulyndinباشد )می و سیتوتوکسیک ضدباکتریایی

(. تحقیقات 2016و همکاران،  Shi؛ 2014و همکاران،  Kiani؛ 2001

این خواص در خیار  مختلف نشان داده است که عامل اصلی وجود

ها، کندروتین مانند ساپونین یحضور مواد زیست فعال ،دریایی

ها، گلیکوپروتئین سولفاته، ساکاریدهایپلی ،مینوگلیکانگلیکوزآ سولفات،

و  Bordbarباشد )می گلیکواسفنگولیپید و اسیدهای چرب ضروری

 و Sedovچنین (. هم2012و همکاران،  Patar؛ 2011همکاران، 

ها و ها، اثربخشی واکسنبادیآنتی تولیدافزایش ( 1990) همکاران

زای در مقابل عوامل بیماری وشم باکتریضد مقاومت افزایش چنینهم

ترکیبات  حضور را بهSalmonella و  Escherichia، Proteus هایجنس

های خیار عصاره اثر مکانیسم اند.تریترپنی نسبت داده گلیکوزیدهای

غشای  و دیواره روی علت تأثیر عصاره بردریایی ممکن است به

 عصاره نفوذ جبمو کنندگیممانعت کاهش عملباشد که با  هاباکتری

گردد. نتایج آن  شدن متالشی و در نتیجه سلول باکتری داخلبه

های استخراج شده توسط حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره

باشد به نحوی که ترکیبات اثر ضد باکتریایی میحالل متانول دارای 

 اند( توانستهH. leucospilotaبیولوژیکی مؤثر در عصاره خیار دریایی)

تخریب  یا  A. hydrophilaو L. garvieaeهای باکتری غشای عبور از با

 رشد عدم موجب و رسانده آسیب باکتری حساس هایبه اندام غشاء

 شوند. باکتری مرگ نهایت در و
 

 قدردانی و تشکر

بندر یس اداره شیالت ئر) امینی دکتر آقای از  مقاله نویسندگان       

 .نمایندمی تشکر نمودند، همکاری هاآزمایش انجام در که (دیر
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