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 1396 آذرتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

مورد ارزیابی قرار گرفت. بافت دیواره   Holothuria leucospilotaهای ضداکسیدانی و آنالیز تقریبی ارزش غذایی خیار دریایی ویژگی   

شده )آبدهی شده( بررسی شدند. سنجش پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر  اگانه، و به دو شکل تازه و خشکصورت جدهای احشایی بهبدن و اندام

های های داخلی از بافتهای دیواره بدن و اندامهای آبی، اتانولی و متانولی نمونهو کربوهیدرات از دیواره بدن به تنهایی و کل بدن انجام شد. عصاره

آلدهید و فنول کل مقایسه شدند. نتایج نشان داد پس از خشک کردن دیشده( توسط آزمون پراکسیداسیون لیپیدی مالونشده )آبدهی  تازه و خشک

روش ها افزایش داشت. نتایج ارزیابی به( و نسبت پروتئین و چربی در نمونه>05/0p) داری یافتها کاهش معنیو آبدهی دوباره، رطوبت نمونه

ترین تری نسبت به دیواره بدن خیارهای دریایی هستند. بیشهای داخلی دارای ویژگی ضداکسیدانی بیششان داد اندام( نMDA) آلدئیددیمالون

گرم وزن میکرومول در میلی 01/1±2/0ترین خاصیت ضداکسیدانی( در عصاره اتانولی بافت دیواره تازه با مقدار )کم آلدهیددیمیزان مالون

گرم میکرومول در میلی 43/0±03/0های داخلی خشک با مقدار ترین خاصیت ضداکسیدانی( در عصاره آبی اندامیش)ب ترین میزان آنخشک و کم

گرم گالیک اسید معادل میلی17/1±01/0ترین میزان محتوای فنلی در عصاره متانولی بافت دیواره تازه )چنین بیشوزن خشک مشاهده شد. هم

گرم گالیک اسید معادل میلی26/0±02/0) گیری شدهای داخلی تازه اندازهل کل در عصاره اتانولی اندامترین مقدار فنودرگرم وزن خشک( وکم

دهنده این است که منشا ویژگی ضداکسیدانی خیار دریایی آلدئید و فنول کل نشاندیدر گرم وزن خشک(. تفاوت نتایج ضداکسیدانی مالون

تواند به ، میH. leucospilotaفعال ضداکسیدانی خیار دریایی نولی بستگی دارد. ترکیبات زیستجز ترکیبات فهاجزای دیگری ببررسی شده به

 ماده داروهای جدید مورد کاوش قرار گیرد. عنوان پیش
 

  های طبیعی دریا، خارپوستان، داروخوراک، خلیج فارسفراورده کلمات کلیدی:

  shadi@pgu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها اجمي خود با تأثير بر مولكولدليل ماهيت تههاي آزاد بهراديكال       

هاي زيستي و ساختارهاي مختلف بدن، مانع عملكرد صحيح سيستم

هايي نظير آلزايمر، سرطان، پيري، نارسايي بروز بيماريشده و منجر به 

عروقي، فيبروزكيستيك،  -هاي قلبيقلبي، آرتريت روماتوئيد، بيماري

؛ 2004و همكاران،  Kariya) شوندهاي متابوليكي و ايدز ميناهنجاري

Shakouri  ،گيري از سيستم دفاعي بدن با بهره(. 2016و همكاران

وجود چنين و هم C و E هايهايي نظير گلوتاتيون، ويتامينمولكول

 هاي كاتاالز، سوپراكسيد ديسموتاز وهاي بيولوژيكي مثل آنزيمسيستم

داسيون پراكسيدازهاي متفاوت منجر به جلوگيري و يا كاهش اكسي

هاي آزاد با در صنايع غذايي نيز راديكال( Afanas ،1991شود )مي

كاهند. مي خوراکشركت در اكسيداسيون اوليه ليپيدها، از كيفيت 

 هاي مصنوعي مثل هيدروكسي نوزيل بوتيله شدهاكسيدانضدبنابراين 

(BHA=Butylated hydroxylanisole)هيدروكسي تولوئن بوتيله شده ، 

( (BHT=Butylated hydroxytoloenو تترا بوتيل هيدروكوئينون 

((TBHQ=Tert-butylhydroquinone غذايي  صنايع در ايگسترده طوربه

در بدن ذخيره و باعث  BHT و BHA اما ،گيرندمورد استفاده قرار مي

  Scherer؛ 2005و همكاران،  Qi) شوندزايي ميتخريب كبد و سرطان

نظر چنين خطراتي، منطقي بهاين وجود دليل ه(. بGodoy ،2009و 

 . مصنوعي با انواع طبيعي جايگزين گردند هاياكسيدانضدرسد كه مي

 (Echiodermata) شاخه خارپوستان از جانوراني دريازي دريايي خيارهاي

نوع خيار  1400بيش از هستند. ( Cucumariidae) و رده خيارسانان

هاي عرض در و دريايي هايوتوپشده كه در بسياري از بي دريايي شناخته

بين جزر و مدي تا اعماق زياد درياها يافت  از منطقه مختلف جغرافيايي

 (Hydrothermal) گرمابيهاي در شكاف ها هماز آنشوند. تعدادي مي

مناطق گرمسيري و  عمقهاي كمدر آبتر بيشها آناند. ديده شده

استثناي خانواده ريايي بهد كنند. خيارهايزندگي مي مرجاني هايصخره

، معموالً هستند (pelagic) زيسطحكه  (Elasipodidae) االسيپوديده

كنند، اما بعضي از كفزي بوده و در رسوبات ماسه يا لجن زندگي مي

لحاظ بوم  خيارهاي دريايي از. دهندها رسوبات سنگي را ترجيح ميآن

ند و از اعضاي اهميت هست دارايشناختي و اقتصادي شناختي، زيست

هاي مرجاني مهم زنجيره غذايي در بوم سامانه مناطق معتدل و آبسنگ

استفاده درماني از خيار دريايي،  روند.شمار ميبهمناطق گرمسيري 

 Beutlerمورد استقبال مردم قرار گرفته است ) ساليان طوالني در چين

 ني جنسيناتوا درماندريايي، در جهت  هايخيار(. از 1993و همكاران، 

(Zaki، 2005) ناتواني در اثر پيري، رماتيسم و فشارخون باال( Aydin 

 اختياري ادراري، يبوست ناشي از خشكي روده و بي(2011و همكاران، 

(Li ،1995و ) آسم (Weici ،1987بهره مي )برند. خيارهاي برده و مي

صادي افزايش توليد و تجارت جهاني، داراي ارزش اقت واسطهدريايي به

و اكنون نيز در فرموالسيون داروهاي سنتي در شرق  هستند ييباال

استفاده  كم خونيآسيا براي درمان آسم، فشارخون باال، رماتيسم و 

ضد  هايداراي ويژگيدريايي،  هاياز خيار دست آمدههب . سمومشودمي

داروسازي  صنعت در و هستند ضدبارداري و سرطانضد ضدتومور، ويروسي،

بر اين،  (. افزون2010و همكاران،  Wen) گسترده دارند يدكاربر

 دارندههاي زيستي، شامل تركيبات نگهخيارهاي دريايي داراي فعاليت

( 2010همكاران،  وJanakiram ) 5A (5Frondanol A) فروندول شيميايي

( 2010و همكاران،  Zhang) ضد فشارخون ژالتين هيدروليز شدهو 

هاي متنوعي دارند و گونهكه خيارهاي دريايي اين باتوجه به باشند.مي

، مختلفي هستند و تركيبات بدن شناسيريخت هايويژگي داراي هركدام

از نظر دارويي و يا پرورشي نيز خواص ويژه و متفاوتي دارند،  بنابراين

هاي بررسي ويژگيمنظور به ي مختلفهادقيق گونهبررسي  رو از اين

است. دارا بودن تركيبات درماني در ضروري  هاخوراكي و درماني آن

ها را مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار داده خيارهاي دريايي آن

هاي ترين ويژگياكسيداني يكي از مهماست. دارا بودن ظرفيت آنتي

هاي برابر آسيب در هاياخته طبيعي است، چراكه سبب محافظت تركيبات

شود. با توجه به هاي آزاد ميمانند راديكال هاي ناپايدارناشي از ملكول

هاي سرطان، نياز به مكمل ويژه انواعهشايع امروزي ب مختلف هايبيماري

شود. در اين راستا طبيعي براي بهبود سامانه ايمني انسان احساس مي

شمار منابع طبيعي دريايي يكي از بهترين منابع عوامل ضداكسيدان به

رو، سبب افزايش سطح ايمني بدن گردند. از اين توانندروند كه ميمي

 بررسي كنوني با هدف بررسي ظرفيت ضداكسيداني خيار دريايي

Holothuria leucospilota فراوري شده انجام  و تازه حالت در آن مقايسه و

 ها نيز بررسي گرديد. چنين آناليز تقريبي ارزش غذايي اين نمونههم شد،

 

 هامواد و روش
جزر  از منطقه   Holothuria leucospilotaهاي خيار دريايينمونه       

شمالي و  6850°26"بستانه بندر  ،و مدي سواحل خليج فارس

"6265°54  شرقي واقع در استان هرمزگان، در زمان بيشينه جزر

هاي يونوليتي حاوي يخ خرد ها توسط جعبهآوري گرديد. نمونهجمع

 شدند.به آزمايشگاه منتقل  ،شده

متر در يك يك برش كوچك حدود يك سانتي :هانمونه شناسایی       

ها در متر از ديواره بدن جداسازي شد و براي جداسازي اُسيكلسانتي

مدت بيست دقيقه به %10لوله آزمايش در معرض هيپوكليريت سديم 

موجود در رسوبات حاصله جداسازي شده و با  هايداده شد. اسيكل قرار

  Purcellده از ميكروسكوپ و براساس كليدهاي شناسايي معتبر )استفا

 ( شناسايي شدند.2012و همكاران، 
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 خيارهاي دريايي از قسمت مخرج به سمت دهان: گیریعصاره       

 از هم جداسپس بافت و امعاء و احشاء خيار دريايي . برش داده شد

ست دهبراي ب ،پژوهشدر اين . تر تبديل گرديدبه قطعات كوچكشده و 

ساندن بافت خيار دريايي، از روش خي اتانولي و متانولي آوردن عصاره

ر هاي خياصورت كه قطعات كوچك بافت و انداماستفاده گرديد. بدين

رم گ 100ليتر حالل به ميلي 400به نسبت  صورت جداگانهبه دريايي

 96 ات 72مدت تا به آبمتانول و اتانول و  %94هاي بافت، در حالل

و  ها از كاغذ صافي عبور داده شدسپس عصاره د.ه ششتدا نگاهساعت 

در نهايت تحت شرايط خالء تغليظ، منجمد و خشك )فريز دراي( 

 (. 2012و همكاران،  Raviگرديد )

ت تازه مقدار معيني از باف بررسی آنالیز تقریبی خیار دریایی:       

شد.   اليز تقريبي استفادهصورت همگن درآمد و جهت آنخيار دريايي به

ت. تام با استفاده از روش كجلدال انجام گرف گيري پروتئينندازها

 Association of Official) AOACسنجش ميزان چربي خام به روش 

 Agricultural Chemists ( ( انجام گرفتFard-Ramezani همكاران،  و

 رارتح در مونهن در موجود آلي گيري خاكستر، مواد(. براي اندازه2012

شد  ساعت در كوره الكتريكي سوزانده 8مدت گراد بهدرجه سانتي 600

انده معدني با محاسبه وزن ماده باقيم مواد يا خاكستر درصد و محاسبه

 د ازبع و نمونه قبل وزن اختالف روي گيري رطوبت ازانجام شد. اندازه

. ميزان شودمي محاسبه نمونه در موجود رطوبت مقدار دادن حرارت

كربوهيدرات از كسرحاصل جمع درصد چربي، خاكستر، رطوبت و 

 پروتئين محاسبه شد.

 بررسی خواص ضداکسیدانی:

 اثر در كه موادي از يكي :(MDA) آلدئیددیمالون روش       

 دي مالون شود،مي توليد هادرسلول چرب اسيدهاي پراكسيداسيون

 معرض در كهوقتي ماده اين است. (MDA=Malondialdehyde) آلدهيد

 گيرد،مي قرار  (TBA=Thiobarbituric Acid)اسيد تيوباربيتوريك

 تشخيص قابل هانمونه ماده در دو اين كمپلكس دهد.مي پيوند تشكيل

، Wattsو  Kwonشود )تشكيل مي  (TBA-MDA-TBA)شكل به و است

 مولكول مالون ليپيدها، پراكسيداسيون ميزان ارزيابي (. جهت1964

ليپيدهاست. كاهش توليد  از پراكسيداسيون شاخصي عنوانبه آلدئيددي

MDA اكسيدان دهنده مهار پراكسيداسيون ليپيد و خاصيت ضدنشان

 تيوباربيتوريك با باال دماي و اسيدي شرايط درMDA  هايمولكول .باشدمي

 ارغواني رنگ با MDA-TBA 2))اي مجموعه و داده واكنش  (TBA)اسيد

 گيرياندازه قابل نانومتر 532 موج درطول رنگ شدت كه دهدمي شكيلت

بدين منظور بررسي پراكسيداسيون ليپيدي طبق  (.Kei ،1978است )

هاي آبي، اتانولي ( انجام شد. عصاره1979و همكاران،  Ohkawaروش )

ليتر ميلي 1 ليتر تهيه شد. مقدارگرم بر ميليميلي 20 متانولي با غلظت و

ليتر سولفوريك ميلي  5/2درصد و  TBA 2/0ليتر، ميلي 3ها با صارهع از

دقيقه درحمام آب  30مدت موالر مخلوط شد. سپس به 05/0اسيد 

دقيقه خنك شدن در  5گراد حرارت داده شد و بعد از درجه سانتي 95

نانومتر  532بوتانول در طول موج  -1استفاده از  يخ مواد رنگي موجود با

 شد.   خوانش Synergy 2اه ميكروپليت ريدر بايوتك دستگتوسط 

 هاي خيار دريايينمونه فنول كل محتواي :کل فنول مقدار سنجش       

هاي استخراجي عصاره شد. يريگاندازه Folin-Ciocalteau روش وسيلهبه

ليتر يميل 1سازي شد و مقدار ليتر رقيقگرم در ميليميلي 1تا غلظت 

چنين مسيوكالتو و ه –ليتر معرف فولين ميلي 1ده در از نمونه رقيق ش

ر آب ليتميلي 10گرم در ليتر( و  75ليتر محلول كربنات سديم )ميلي 8

تاق مدت دو ساعت در دماي اها بهمقطر اضافه و مخلوط شدند. نمونه

داري شدند، سپس جذب نوري توسط اسپكتروفوتومتري در طول نگه

يسه اساس مقاها برميزان فنول كل نمونهنانومتر خوانش شد.  765موج 

ك در گاليگرم اسيدبا منحني ترسيمي استاندارد و با واحد معادل ميلي

هاي گرم وزن خشك محاسبه گرديد. نمودار استاندارد توسط غلظت

 (. Rossi ،1965و  Singletonدست آمد )گاليك بهمختلف اسيد

 افزارد. از نرمرار انجام شها با سه بار تككليه آزمون: هاآنالیز داده      

2010Excel  18 افزار. از نرمشد نمودارها استفاده ترسيم برايSPSS ver. 

 ها استفاده شد.براي مقايسه داده

                                                

       نتایج

شده  هاي بررسينمونه داد دريايي نشان اي خيارهايگونه شناسايي       

 .باشندمي Holothuria leucospilotaگونه  متعلق به

هاي خيار هنتايج آناليز تقريبي نمون: آنالیز تقریبی خیار دریایی       

تر بيش داريطور معنيهاي تازه بهدريايي نشان داد كه رطوبت در نمونه

 و(. پروتئين 1باشد )جدولهاي خشك شده )آبدهي شده( مياز نمونه

ري داطور معنيدوباره آبدهي شده بههاي خشك شده و چربي در نمونه

 افزايش پيدا كرده است. 

استفاده از روش  با اكسيدانينتايج ضد: اکسیدانیهای ضدآزمون       

MDA داري خيار دريايي نشان داد تفاوت معني با استفاده از ديواره

هاي داخلي شده( وجود ندارد. ولي بين اندام )آبدهي بين نوع تر و خشك

ترين ميزان مالون دار است. بيش)آبدهي شده( تفاوت معني تر و خشك

هاي عصاره اتانولي بافت ديواره تازه با مقدار آلدهيد در نمونهدي

ترين ميزان آن در ن خشك و كمگرم وزميكرومول در ميلي 2/0±01/1

ميكرومول در  43/0±03/0هاي داخلي خشك با مقدار عصاره آبي اندام

تر در مورد اين آزمون، كم (.2 گرم وزن خشك مشاهده شد )جدولميلي

تر اكسيداني بيشدهنده ويژگي ضدگيري شده نشانبودن مقدار اندازه

است.
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 صورت کل بدنه و یا دیواره و به دو شکل تازه و یا خشک )آبدهی شده(به  H. leucospilotaآنالیز تقریبی خیار دریایی : 1جدول 

 کربوهیدرات خاکستر چربی رطوبت پروتئین 

3/6±7/0 دیواره تازه  1/2±1/90  2/0±8/0  2/0±5/1  3/0±3/1  

2/7±2/1 کل بدن تازه  4/1±89  1/0±5/0  3/0±2  2/0±3/1  

2/14±8/1 دیواره خشک  5/3±1/81  3/0±3/2  4/0±9/0  4/0±5/1  

3/12±1/2 کل بدن خشک  3/3±3/83  1/0±8/1  3/0±7/0  2/0±9/1  

گيري ها ميزان اندازهههاي اتانولي از ديگر عصاركلي عصارهطوربه       

چنين تري بودند. هماكسيداني كمو بنابراين داراي ويژگي ضد تربيش

تري نسبت به ديواره اكسيداني بيشهاي داخلي داراي ويژگي ضداندام

بدن خيارهاي دريايي هستند. نتايج سنجش محتواي فنولي خيارهاي 

و خشك ديده هاي تازه داري بين نمونهدريايي نشان داد تفاوت معني

هاي داري از اندامطور معنيهاي ديواره بهنشد ولي ميزان فنل عصاره

ترين ميزان محتواي فنلي در عصاره (. بيش1)جدول تر بودداخلي بيش

گرم معادل ميلي 17/1±01/0گيري شد )متانولي بافت ديواره تازه اندازه

 ترين مقدار فنول كل درچنين كم(. همگاليك اسيد درگرم وزن خشك

و خشك  26/0با فنل كل  )تازه شد مشاهده داخلي هاياندام اتانولي عصاره

 اسيد در گرم وزن خشك(.  گرم گاليكمعادل ميلي 32/0فنل كل برابر  با

 
 

 های خیار دریایی تازه و خشک )آبدهی شده(اکسیدانی عصارههای ضد. نتایج آزمون2جدول 

 فنل کل مالون دی آلدهید 

 متانولي اتانولي آبي متانولي اتانولي آبي

 a11/0±68/0 b2/0±01/1 a06/0±65/0 b03/0±82/0 c08/0±50/0 a01/0±17/1 دیواره تازه

 a01/0±59/0 b05/0±93/0 a01/0±62/0 b12/0±79/0 c09/0±56/0 a04/0±97/0 دیواره خشک

 a07/0±56/0 b05/0±89/0 a06/0±61/0 c08/0±56/0 d02/0±26/0 b09/0±85/0 های داخلی تازهاندام

 c03/0±43/0 c04/0±52/0 c00/0±44/0 c07/0±63/0 d00/0±32/0 b17/0±89/0 های داخلی خشکاندام

 بحث
هاي بررسي شده، مشابه ساير هاي آناليز تقريبي نمونهنسبت       

   Chang؛ 2004و همكاران،  Cakliها روي خيارهاي دريايي بود )بررسي

(. خيارهاي دريايي داراي 2007و همكاران،   Zhong؛1989و همكاران، 

كم بودن ميزان چربي و كربوهيدرات  نسبت مناسبي پروتئين هستند و

ها شده در كنار مواد مغذي فراوان، سبب باال بودن ارزش خوراكي آن

هاي خشك شده و است. در بررسي كنوني ميزان پروتئين در نمونه

دليل كاهش آب بافتي خيار بهتر شد كه مساله دوباره آبدهي شده بيش

باشد. نتايج بررسي كنوني مشابه روندي بود كه در بررسي دريايي مي

Zhong بررسي روي گونه  با  (2007) و همكارانCucumaria frondosa 

دست آوردند. در بررسي مذكور نيز كاهش رطوبت و افزايش نسبت هب

و  Dibaپروتئين و چربي مشاهده شد. در بررسي ديگري كه توسط 

انجام شد، برخالف بررسي  H. parvaروي گونه  (2017) همكاران

هاي خشك آبدهي شده تري از نمونههاي تازه رطوبت كمكنوني نمونه

تر از هاي نمونه تازه بيشداشتند. در بررسي مذكور ميزان پروتئين

نظر به باشد.هاي فراوري شده بود، كه برخالف بررسي حاضر مينمونه

هاي خشك )آبدهي تر بودن نسبت پروتئين در نمونهيل بيشرسد دلمي

شود نسبت پروتئين به شده( كاهش نسبت رطوبت است كه سبب مي

 كل مواد افزايش يابد.

-تر از اندامكلي نسبت پروتئين در ديواره خيار دريايي بيشطوربه       

تري در ديواره چنين ميزان چربي بيشباشد. همهاي داخلي مي

نكته جالب . هاي داخلي موجود استنسبت به اندامخيارهاي دريايي 

هاي داخلي خيار دريايي توجه ديگر باال بودن ميزان پروتئين در اندام

رود. اين بخش شمار ميهعنوان بخش دور ريز آن بهب است كه معموالً

 است، هاي گوارشي و درخت تنفسيبا ارزش غذايي كه دربردارنده اندام

مصارف گوناگون مورد  جهت ياييدر عنوان يك فراوردههب تواندمي

تر درباره بار هاي بيشاستفاده قرار گيرد. اين امر مستلزم بررسي

ميكروبي، سم شناسي و شناسايي جزئي تركيبات اين بخش از خيار 

 دريايي است.

ساكن بخش  H. leucospilotaجمله تر خيارهاي دريايي ازبيش       

ي در معرض تنش طور هميشگباشند. بنابراين بهكشندي سواحل مي

باشند. افزون براين اكسيداتيو ناشي از تابش پرتو فرابنفش خورشيد مي

كنند صورت پياپي اكسيژن توليد ميها بهزيست آنهاي همريزجلبك

هاي اكسيدانرود. ضدشمار ميهكه خود يك عامل آغازگر اكسايش ب

توان كه مي اندشده شناسايي دريايي مندانزيست در گوناگوني
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و همكاران،  Sachindra) كاروتنوئيدها E (Grigoreva، 1979.) امينبه ويت

( 2001و همكاران،   Quiros ) C( و تركيبات فنولي و ويتامين 2005

 اشاره نمود. 

 كهبا توجه به اهميت روزافزون خيارهاي دريايي در تغذيه تا جايي       

بررسي شود، مي شناخته (Nutraceutical) دارو غذا يك عنوانبه امروزه

رو در بررسي كنوني باشد، از ايناكسيداني آن بسيار مهم ميكنش ضد

هاي مختلف در اكسيداني اين موجود با استفاده از حاللويژگي ضد

هاي داخلي به دو صورت تازه و فراوري هاي ديواره بدن و اندامبافت

ها هم مقايسه شدند. نتايج بررسي كنوني نشان داد در همه حالت شده با

ترين ميزان اكسيداني در درجات مختلف وجود دارد. بيشي ضدويژگ

داخلي است. در بررسي ديگري  هاياكسيداني مربوط به اندامويژگي ضد

( Zhong ،نيز در اندام2007و همكاران ) هاي داخلي خيار دريايي

Cucumaria frondosa تري ديده شد. در اكسيداني بيشويژگي ضد

ترين ميزان مهار نيز بيش (1393) نورزاد و همكارابررسي پيشه

 . هاي آزاد در اندام گوارشي خيار دريايي گزارش شدراديكال

خوراكي خيارهاي  هايبخش از يكي دريايي هايپالنكتون كهجاآن از       

ها سرشار از تركيبات فنولي دهند و پالنكتوندريايي را تشكيل مي

هاي داخلي خيارهاي يواره و اندامهستند، وجود اين تركيبات در د

هاي دريايي دور از انتظار نيست. تركيبات فنولي يكي از انواع گروه

با ميزان فنول  MDAدهند. ولي نتايج آزمون اكسيدان را تشكيل ميضد

ترين ميزان فنول كل در ديواره دهد. بيشمشابهي را نشان نمي كل روند

اكسيداني ميزان فعاليت ضدترين كه بيشحاليبافت تازه ديده شد در

 ويژگي كه شودبراين برداشت ميآمد. بنا دستداخلي خيار به هاياندام در

تواند ناشي مي H. leucospilota  دريايي خيار در شده ديده اكسيدانيضد

تواند شامل جز مواد فنولي باشد. اين تركيبات ميهاز تركيبات ديگري ب

 و يا كاروتنوئيدها باشد. Eويتامين 

خيارهاي دريايي به  هاي مختلفي وجود ترپنوئيدها دردر بررسي       

و ضدقارچي  هاي ضدباكتريايياثبات رسيده است. بسياري از ويژگي

هاي ترپنوئيدها نسبت داده شده است. خيارهاي دريايي به متابوليت

سلولي و ضدسرطاني اين تركيبات محلول در آب به هاي ضدويژگي

و   Ehsanpour؛2013و همكاران،  Althunibatاثبات رسيده است )

(. بخشي از ويژگي ضداكسيداني خيارهاي دريايي را 2015همكاران، 

توان به اين تركيبات نسبت داد. باال بودن ويژگي ضداكسيداني مي

هاي داخلي خيار دريايي نشان ويژه در اندامههاي آبي و متانولي بعصاره

ماده عنوان پيشتواند بهميدهنده وجود تركيبات زيست فعالي است كه 

رو، آناليز دقيق تركيبات ، از اينداروهاي جديد مورد كاوش قرار گيرد

ها، جهت شناسايي ملكولي و تعيين ساختار اجزاي آن اين عصاره

 گردد.پيشنهاد مي
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