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 چکیده
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 ستاره شکننده سلولی ضدباکتریایی و سمیت و اکسیدانی خواص آنتی بررسی هدف بانیز  مطالعه این

Ophiocoma erinaceus سه  از استفاده با دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده های انجام گرفت. عصاره
 از استفاده با ها، عصاره از یک هر اکسیدانی آنتی . فعالیتبه دست آمد متانول و استات اتیل هگزان،حالل ان

ی فالونوئید و فنلی ترکیبات میزان .شد سنجیده اکسیدانی آنتی کل ظرفیت و احیاکنندگی قدرت های روش
قرارگرفت.  همچنین اثر ضدباکتریایی سه سویه باکتری گرم  ارزیابی مورد اسپکتروفتومتری روش به نیز
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و عصاره متانولی دیسک مرکزی به ترتیب بیشترین خاصیت ضدباکتریایی  استاتی بازوی ستاره شکننده اتیل
داری  نتایج اختالف معنی .داشتند Serratia marcescensو  Pseudomonas aeruginosaرا در باکتری 

و عصاره متانولی دیسک مرکزی  استاتی بازوی ستاره شکننده عصاره اتیل. همچنین (>50/5Pنشان داد )را 
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 مقدمه

 نقش ترکیبات طبیعی حاضر، عصر در

 ،ندکن یم ایفا دارویی و علوم پزشکی در ثریوم

 امنش با طبیعی ترکیبات میان نقش این در

 . وجوداست اهمیت حائز بسیار دریایی

 یها اتم و استروژنی ساختار با ترکیباتی

جانداران  زیست  محیط دلیل به هیدروژن،

، است محیطی مملو از آب که دریایی

 را ها آن و دهد یم شکل ای راساختارهای ویژه

 و دکن یم متمایز طبیعی ترکیبات سایر از

 کشف برایرا  بزرگ تیفرص و ی غنیمنبع

آورد  به وجود می جدید زیستی فعال ترکیبات

(Zhou et al., 2011; Bragadeeswaran et 

al., 2013). جدید ترکیبات یافتن به نیاز 

 هنوز که چرا شود یم احساس همواره دارویی

 )مثل ها یماریباز  برخی برای قطعی درمان

 و روماتیسمی آرتریت آلزایمر، ایدز، سرطان،

 (.0337پور،  نبی(د وجود ندار )رهیغ

نیاز به کشنده و مهلک همواره  های بیماری

جدید را بیش از پیش نمایان  کشف داروهای

 ندا های اخیر توانسته فناوری توسعه .کند می

راهی برای  کشف ترکیبات دارویی جدید از 

مهرگان دریایی  بیباشند.  ها و دریاها اقیانوس

 دارند ایمنی ذاتی تکیه های بر مکانیسم صرفا

(Abubakar et al., 2012). 

 داشتن دلیل به که موجوداتی میان از

 دارویی مختلف خواص فعال با زیست ترکیبات

 اند گرفته توجه قرار مورد پزشکی عرصه در

از جمله ستاره  دریایی مهرگان یب توان به می

 ,.Abubakar et al)شکننده اشاره کرد 

 دارای شکل بدن به های شکننده. ستاره(2012

 که معموال صورت صفحه دیسک مانند هستند

د. اسکلت بدن در اتصال دارآن پنج عدد بازو به 

و تنها  استناحیه دیسک منقطع و ناپیوسته 

پوسته سختی را در جهت بازوها به وجود 

جلدی  های آبششیرشتهفاقد ها  . آنآورد یم

شیار آمبوالکرال بسته و توسط ، هستند

صفحات اسکلتی پوشیده شده است، پاهای 

فاقد بادکش و آمپول هستند، اگرچه  یا لوله

ای در تغذیه و تنفس نقش دارند  پاهای لوله

 Gomes)د دارنولی در حرکت نقش کمتری 

et al., 2014) . 

 خنثی با توانندمی طبیعی های اکسیدان آنتی

 بیماری از پیشگیری در آزاد، هایرادیکال کردن

 اشکال سرطان برخی و عروقی قلبی های

 ,.Ferreira et al)باشند  داشته اهمیت

مولکولی  یها آزاد، گونه یها کالیراد. (2007

بسیار واکنشگر با یک یا چند الکترون جفت 

ها برای  . آن(Zhang, 1990) نشده هستند
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این که با سایر  از  زمان کوتاهی پیش مدت

و الکترون گرفته  دهندها واکنش نشان  مولکول

، تشکیل شوند داریو پا بدهند دست یا از

یک   آن لهیوس . تنها راهی که بهندشو یم

د و این وخاموش ش تواند یرادیکال آزاد م

که  را خاتمه دهد، آن است که هنگامی واکنش

جفت نشده توانایی جفت شدن با  یها الکترون

یک یا چند مولکول را داشته باشند، دو 

. این امر به علت دهندهم واکنش  رادیکال با

آزاد منفرد و  یها کالیعمر راد پایین بودن نیمه

 نادر است ،در بافت ها کالیغلظت پایین راد

(Murray, 2009). اثر مانع که ترکیباتی 

ترکیبات  شوند یم آزاد یها کالیراد مخرب

 ترکیبات اینشوند.  ی نامیده میاکسیدان آنتی

 به نسبت کمتری یها غلظت در وقتی

به  ،شوند یم ظاهر شدن اکسید قابل سوبسترای

 به را سوبسترا آن اکسیداسیون یتوجه قابل طور 

 این .کنند یم مهار یا و دنانداز یم ریخات

 در کنند یم ایفا که نقشی به توجه با ترکیبات

 آسیب مانع که چرا هستند مفید بدن سالمت

 بدن مهم یها مولکول به آزاد ها کالیراد

 در هم و پیشگیری در هم توانند یم و شوند یم

 مواد یها بیآس از حاصل یها یماریب درمان

 ,.Ratnam et al) وندش استفاده اکسیدان

 و آرایشی صنایع در ترکیبات این. (2006

 .رندیگ یم قرار استفاده مورد نیز غذایی

 مانند شده شناخته اکسیدانی آنتی یها مکمل

 توکوفرول آلفا و دیاس کیآسکورب یها نیتامیو

 لیکوپن، مثل ترکیباتی ها آن کنار در .هستند

 ،Genistein ،Ellagic acid، کوئرستین

 EGCG5و  Indole-3 corbinol کینول، یوبی

 خاص یها یماریب درمان و یریشگیپ برای یزن

. با (Ratnam et al., 2006)د شون یم استفاده

 ها اکسیدان آنتی برای شده ذکر اهمیت به توجه

 خارجی، منابع از ها آن نیمات به بدن نیاز و

 جدیدی های اکسیدان آنتی دنبال به توان یم

 .بود

در  به ویژهثری وهای م اکسیدان ها آنتی فنل

 هستندچرب غیراشباع  برابر اسیدهای

(Power et al., 2013) در موجودات دارای .

این ترکیبات  رسد یترکیبات فنلی، به نظر م

ها را از آسیب در مقابل اشعه  هستند که آن

UV سازی  و خواص پاک کنند یمحافظت م

 ,.Zubia et al) کنند یرادیکال آزاد را ایجاد م

راحتی یک به  یفنل ی. ترکیبات پل(2007

هیدروژن را به سیکل لیپید پروکسیل منتقل 

که این  ندکن ییک هیدروکسیل ایجاد م کرده،

و  ونددیپ یهیدروکسیل به یک رادیکال دیگر م

 شود یم  متوقف آزاد یها کالیزنجیره ایجاد راد

(Athukorala et al., 2006).  ترکیبات فنلی
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تعداد  باالتر به دلیل افزایش یها در غلظت

هیدروکسیل موجود در محیط  یها گروه

 یها کالیاحتمال دادن هیدروژن به راد واکنش،

قدرت مهارکنندگی عصاره  آزاد و به دنبال آن

ها  و مهارکنندگی فنل . تواناییابدی یافزایش م

در  (-OHهیدروکسیل ) یها به دلیل گروه

قابل تعویض  یها گروه. استا ه کوللمو

 Cai) استا ه ( در مولکول-OCH3متوکسی )

et al., 2006) . حالی است کهاین در 

قوی را با  اکسیدانی ی، فعالیت آنتپژوهشگران

فالونوئیدهای موجود در  ها و میزان باالی فنل

ترکیبات  دانستند. در بین ها مرتبط عصاره

اکسیدانی  فنلی، فالونوئیدها ترکیبات آنتی

 ,.Koda et al) شوند یمحسوب م یتر یقو

به دلیل قطبی بودن ترکیبات فنلی،  .(2008

حاللیت این ترکیبات در  رود یانتظار م

زارعی ) قطبی نیز بیشتر باشد یها حالل

 (.0391جلیانی و همکاران، 

در حال حاضر شواهدی از حضور ترکیبات 

پروپانیود  و ها ها، استرول همچون ترپن زیستی

فنیل با اثر ضدسرطانی و ضدباکتریایی در 

 Ratnam)ستاره شکننده مشاهده شده است 

et al., 2006) ،ها در سالمت  اما اهمیت آن

بنابراین  ،انسان تاکنون گزارش نشده است

های ستاره  گری برای کشف متابولیت غربال

 Paital and) ناپذیر است شکننده اجتناب

Chainy, 2013).  افزایش تقاضا برای تشخیص

اکسیدانی طبیعی وجود دارد تا اثرات  آنتی

 کاهش یابد. حاصل از داروهای صنعتیجانبی 

شده در  های انجام ها و پژوهش گزارش

تمرکز بیشتری بر  Ophiuroide ستانخارپو

بندی، بازسازی در سطح  ، طبقهیشناس ریخت

محیطی  زیست یها نهیزمبررسی در و  گونه

ستاره  از متعدد یها گونه وجود دارند. با

، فارس و دریای عمان در خلیج شکننده

شده ن ها بیان زیستی آن خواص ی دربارهگزارش

 شکننده های در این راستا معرفی ستاره .است

و  ها دانیاکس یامکان استخراج آنت خلیج فارس

را  ها آن طبیعی خواص زیستی و داروییتعیین 

رو تالش برای یافتن  این از .آورد یفراهم م

طور ویژه در به طبیعی،  با خواصترکیبات 

 پژوهش قرار موجودات دریایی که کمتر مورد

، ویژه یها عنوان منبعی از مولکولبه  اند، گرفته

 نیز با . این پژوهشاست شیشدت رو به افزا به

اکسیدانی،  هدف بررسی خواص زیستی )آنتی

و سمیت سلولی( دیسک مرکزی  ضدباکتریایی

 Ophiocomaو بازوی ستاره شکننده 

erinaceus انجام شد. 

 

 ها روش و مواد
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 گیری ها و عصاره آوری نمونه جمع

های شکننده  از ستاره یبردار نمونه

(Ophiocoma erinaceus ) در شرایط جزر از

 0393ماه  بندرلنگه در بهمنخط ساحلی 

ستاره شکننده   نمونه 15حدود  صورت پذیرفت.

ها و گرم از میان صخره 4/01با میانگین وزنی 

و  زیستیبا حفظ شرایط  وآوری  جمعها سنگ

شناسی  زیستصورت زنده به آزمایشگاه  به

های  ستاره .شدمنتقل دانشگاه هرمزگان 

شناس  به کمک متخصصین زیست شکننده

ها با اسایی شدند. پس از شستشوی نمونهشن

سازی و انجام عمل  آب مقطر، برای آماده

 و دیسک مرکزی های ی، بخشریگ عصاره

بعد از بیهوشی  به دقت ی ستاره شکنندهبازوها

 ،یگرفتن رطوبت اضاف برایسپس  شدند.جدا 

، Edwards) ها در دستگاه فریزدرایر اندام

خشک  گراد درجه سانتی -40 یبا دما انگلیس(

 شدند.

گرم از پودر  05ها  به منظور تهیه عصاره

ها به ترتیب افزایش  خشک شده هر یک از بافت

استات و  هگزان، اتیلهای ان به حالل تیقطب

 20) شگاهیآزما یدر دماو شد متانول اضافه 

. قرار داده شدند ( و در تاریکیگراد درجه سانتی

 صافی کاغذ از استفاده با ها عصاره سپس
 یدر دستگاه روتارواتمن شماره یک صاف و 

(Strike102،  )غلیظت خال طیدر شراایتالیا 

متیل  دی و پس از حل شدن درشدند 

درجه  -25ی ، در دما(DMSO) سولفوکسید

های بعدی  برای انجام آزمایش گراد سانتی

 باتیاز ترک یفیط ب،یترت نیشدند. بد ینگهدار

 .به دست آمدمتفاوت  تیبا درجه قطب

 

  ارزیابی قدرت احیاکنندگی

اساس احیای ر ها ب اکسیدانی عصاره اثر آنتی

 IIبه کلرید آهن  ظرفیتی( سه) IIIکلرید آهن 

توانایی  مورد ارزیابی قرار گرفت. )دو ظرفیتی(

ظرفیتی طبق  آهن سه یها برای احیا عصاره

 .( تعیین شد2551و همکاران ) Duanروش 

 یها غلظت از تریل یلیم 0/5، روش این در

 020 و 20/30 ،30/7 ،90/0)عصاره مختلف 

به دست آمده از هر ( تریل یلیبر م کروگرمیم

 بافر فسفات تریل یلیم 20/0با ها  یک از حالل

ی فر تریل یلیم 20/0( و pH 1/1؛ موالر 0/5)

( حجمی -وزنی درصد، 0) میپتاس دیانیس 

 در دقیقه 25 برای ها، آنگاه مخلوط شد. مخلوط

قرار  گراد سانتی درجه 05 دمای گرم با آب حمام

 را از مخلوط تریل یلیم 0/2سپس  .داده شد

 کلرو یتر تریل یلیم 20/0آن  به، برداشته

 و (حجمی -وزنی درصد، 05) دیاس کیاست
 20/5 نهایت در و مقطر آب تریل یلیم 20/0
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 -درصد، وزنی 0) فریک کلرور تریل یلیم

 در ها جذب نمونه بالفاصله .شدحجمی( اضافه 

 دستگاه کمک به نانومتر 755 موج طول

شد.  خوانده آمریکا( ،UNICO) اسپکتروفتومتر

در این آزمایش از آب مقطر به عنوان بالنک و 

از آسکوربیک اسید به عنوان استاندارد استفاده 

 .(Duan et al., 2006)شد 

 

 اکسیدانی کل ارزیابی ظرفیت آنتی

Total) کل اکسیدانی آنتی ظرفیت  

Antioxidant Capacity: TAC) ها عصاره 

 (2502همکاران ) و Vijayabaska شرو طبق

عنوان به  TACشد. برای تهیه محلول  تعیین

 1/5)ریک اسید وسولف تریل یلیم 40/7 معرف

 گرم 23/0گرم سولفات سدیم و  99/5، (موالر

 به آب مقطر با و مخلوط مولیبدات آمونیوم

 لیتر میلی 0/5. رسانده شد تریل یلیم 205حجم 

دیسک  های عصاره مختلف یها غلظت از

، 020، 0/12) مرکزی و بازوی ستاره شکننده

لیتر( با  بر میلی کروگرمیم 0555 و 055 ،205

مخلوط  TACف معر محلول از تریل یلیم 0

 (آمریکا، Sigma) از ورتکس پس ها نمونهشد. 

 شد. دهدا آزمایشگاه قرار دمای در دقیقه 00

 نانومتر 190موج  در طول ها نمونه جذب سپس

 خوانده شد اسپکتروفتومتر دستگاه در

(Vijayabaskar et  al., 2012).  

 

 محتوی کل ترکیبات فنلی یریگ اندازه

و  Fu روش طبق فنلی ترکیبات کل میزان

 یریگ ( با اندکی تغییر اندازه2500) همکاران

 کیدگالیاس از مختلفی یها غلظت شد. ابتدا

به لیتر(  گرم بر میلی میلی 524/5-5553/5)

از  تریل یلیم 00/5 شد. استاندارد تهیه عنوان

با  ها عصاره تریل یلیم بر گرم میلی 05غلظت 

 رقیق 05به  0سیوکالتو ) فولین تریل یلیم 70/5

 3گذشت  از بعد. شد شده با آب مقطر( مخلوط

سدیم کربنات  محلول تریل یلیم 1/5دقیقه، 

. شد اضافه ها آن حجمی( به -درصد وزنی 0/7)

 )برای نمونه قهیدق 15 ورتکسپس از  ها نمونه

این زمان  توانایی، بودن باال دلیل به استاندارد

آزمایشگاه  دمای کاهش یافت( در قهیدق 35به 

 قرار داده و در تاریکی (گراد درجه سانتی 20)

 طول در را ها نمونه جذب میزان . سپسشدند

 ,.Fu et al) شد گیری اندازه نانومتر 710 موج

2011). 

موجود در  (CP) یفنل باتیکل ترک زانیم

 شد.محاسبه  0رابطه  طبقها  عصاره

 

 :8 رابطه

CP
 
(mg/g)

 
=

 
(CGA

 
×

 
V)

 
/
 
m 
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CGA :اسیدگالیک معادل غلظت (mg/ml) از  که

 عصاره حجم: V ؛دیآ یم دست  به استاندارد منحنی

(mL)؛ m :گرم یک از آمده دست به عصاره میزان 

 .(g) بافت
 

 یمحتوی کل ترکیبات فالونوئید یریگ اندازه

 با ها عصاره فالونوئیدی ترکیبات کل میزان

 روش طبق و یدکلر آلومینیوم یسنج رنگ روش

Zou تغییر، اندکی ( با2554) همکاران و 

 ابتدا آزمایش، این شد. در یریگ اندازه

 ،20، 0/02کوئرستین ) از مختلفی یها غلظت

 عنوان به ( تریل یلیمیکروگرم بر م 055و  05

 0از غلظت  تریل یلیم 0/5 .شد تهیه استاندارد

 تریل یلیم 2با  ها عصاره تریل یلیم بر گرم میلی

دقیقه،  3گذشت  از پس .شد مخلوط آب مقطر

 -درصد )وزنی 0سدیم نیتریت  تریل یلیم 00/5

 05آلومینیوم کلرید  تریل یلیم 00/5حجمی( و 

 بعد. شد اضافه ها آن حجمی( به -درصد )وزنی

 4 دیدروکسیه سدیم تریل یلیم 2دقیقه،  1از 

 حجمی( به مخلوط واکنش -درصد )وزنی

 0به  آب مقطر با را آن حجم سپس و اضافه

شد  ورتکس مخلوط آنگاه .رسانده شد تریل یلیم

درجه  20)آزمایشگاه  دمای در دقیقه 00و 

 جذب میزانسپس . داده شد قرار (گراد سانتی

 یریگ اندازه نانومتر 005موج  طول در ها نمونه

 از استفاده با ها نمونه فالونوئید میزان شد.

 به دست آمد کوئرستین استاندارد منحنی

(Soleimani et al., 2017). 

 

ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی به روش انتشار 

 دیسک

های باکتریایی  سویهدر این مطالعه 

زای انسانی  های بیماری باکتریاستاندارد که 

های گرم باکتری شاملند دش محسوب می

(، Bacillus subtilis ATCC 465مثبت )

(Staphylococcus aureus ATCC 

( و باکتری گرم منفی 25923

(Pseudomonas aeruginosa ATCC 

 Serratia marcescens ATCC( و )85327

 .سسه پاستور تهران تهیه شدندواز م، (13880

های یاد شده،  برای تهیه کشت تازه از باکتری

کلنی باکتری بر روی محیط جامد مولر یک 

و در شد آلمان( منتقل ، Merckهینتون آگار )

درجه  37دمای  ساعت در 24ادامه به مدت 

شدند. یک لوپ از کلنی انکوبه گراد  سانتی

لیتر محیط نوترینت براث  باکتری به یک میلی

(Merck )37انتقال یافت و در دمای ، آلمان 

انکوبه ساعت  24گراد به مدت  درجه سانتی

شد. همچنین غلظت سوسپانسیون باکتری 

باکتری در  0/0×053فارلند ) معادل نیم مک

برای بررسی اثر  .شدلیتر( تعیین  میلی
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محلول  ،روش انتشار دیسک ضدباکتریایی در

های حاوی سوسپانسیون میکروبی بر روی پلیت

مولر هینتون آگار با سواپ استریل شده در 

داده شد.  صورت یکنواخت کشتبه کنار شعله 

( ، ایرانهای آماده استریل )پادتن طب دیسک

توسط پنس استریل شده روی محیط کشت 

میکرولیتر از هر  25باکتریایی قرار داده شدند. 

گرم بر  میلی 05های تهیه شده  یک از غلظت

به سه بار تکرار  باحجمی(  -لیتر )وزنی میلی

( متر میلی 1قطر با )های بالنک  به دیسک دقت

ساعت  24ها به مدت در ادامه پلیت .تزریق شد

و شد گراد انکوبه  درجه سانتی 37در انکوباتور 

 Hi Antibiotic Zoneبا کمک خط کش 

Scale های  قطر هاله ممانعتی رشد در باکتری

الزم  گیری شد. متر اندازه حسب میلی مختلف بر

 منظور کنترل نتایج آزمونبه به ذکر است 

ها از  انتشار دیسک و مقایسه نتایج آن

مثبت  شاهدعنوان به سیلین  بیوتیک آمپی آنتی

 DMSOهایی نیز به  استفاده شد. دیسک

آغشته شد )آرمان و  شاهدعنوان به خالص 

 (. 0394همکاران، 

 

ارزیابی فعالیت سمیت سلولی با استفاده از 

 Artemia salinaالرو میگوی آب شور 

در  Artemia salinaبرای کشت سیست 

شدن  محیط حاوی آب دریا و تفریخ و تبدیل

 آرتمیا خشک سیست از گرم یکبه الرو فعال، 

 آب لیتر میلی 35در  ساعت یک مدت به ابتدا

های آرتمیا . سیستشد هیدراته کشی لوله

 آب شماره یک از واتمن یصاف کاغذ سپس با

ای  شیشه شکل یا استوانه ظرف بهده، ش جدا

و  ppm30با شوری  آبلیتر  میلی 055حاوی 

 و ندشد گراد منتقل درجه سانتی 35±0دمای 

 ساعت در محیط آب دریا 24به مدت حداقل 

وات(  45با هوادهی و نوردهی )المپ فلورسنت 

 ها ساعت، ناپلئوس 24پس از  شدند. قرار داده

و با توجه به نورگرایی شدند خارج  ها از سیست

ی از ظرف ا گوشهاال و در ب ،ها آنمثبت 

 .افتندی  تجمعی شکل ا استوانه

 روی بر ها عصاره سمیت اثر بررسی
و  Ferreira روشطبق  A. salina الرو

به د. ش انجام تغییر ( با اندکی2557همکاران )

 24ی ها تیکروپلیمیک  دراین ترتیب که 

میکرولیتر از  055در هر چاهک یی، ا هخان

 0555 و 055، 205، 020های  غلظت

لیتر دیسک مرکزی و  میکروگرم بر میلی

همچنین به ریخته شد.  بازوهای ستاره شکننده

به عنوان شاهد در  DMSOعلت سمی بودن، 

 055چاهکی جداگانه به همان میزان )
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در نهایت حجم هر میکرولیتر( ریخته شد. 

چاهک به کمک آب دریا محتوی الرو تازه 

رسانده شد.  لیتر تفریخ شده آرتمیا به یک میلی

نظر  تکرار در سهها حداقل  کدام از غلظت از هر

. میزان اثر سمیت، با شمارش شدگرفته 

، شاهدالروهای زنده در هر غلظت و در 

 ها عصاره سمیت درصد میزان .سنجیده شد

(CT) شد حاسبهم 2رابطه  از (Ferreira et 

al., 2007). 

 

 :2 رابطه
CT

 
(%)

 
=

 
[(LC

 – 
LT)

 
/
 
LC]

 
×

 
100 

LC : ؛ شاهدتعداد الرو زنده درLT : تعداد الرو زنده

 .تیماردر 
 

 یآمار یها آزمون

با استفاده از آزمون  ها نیانگیممقایسه 

 One-wayطرفه ) تحلیل واریانس یک

ANOVAدر سطح  دانکن آزمون ( و پس

نسخه  SPSSافزار  نرم درصد در 90اطمینان 

ر افزا نرم از رسم نمودارهابرای  استفاده شد. 20

Microsoft Excel 2013 نتایج  .شد استفاده

ارائه انحراف معیار  ±به صورت میانگین نیز 

 شدند.

 

 نتایج

 ارزیابی قدرت احیاکنندگی

یون  احیاکنندگی توانایی مقایسه 0جدول 

ی ها بخش های عصارهتوسط را آهن کلرید 

 مختلف دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده

Ophiocoma erinaceus  ی ها غلظتدر

  .دهد یممختلف نشان 

 گرفت نتیجه توان یم 0جدول از مشاهده 

ستاره مختلف  یها بخش عصاره بین از که

و  عصاره متانولی دیسک مرکزی ،شکننده

 قدرت بیشترین دارای بازوی ستاره شکننده

 0که از شکل  طور همان بود. احیاکنندگی

 احیاکنندگی قدرت میزان ، بیشتریندیآ یبرم

در  استانداردعنوان  به دیاس کیآسکورب برابر در

 020 غلظت عصاره متانولی دیسک مرکزی در

در  این .شد مشاهدهلیتر  بر میلیمیکروگرم 

بر میکروگرم  20/30  غلظتاست که  حالی

 020همین عصاره و غلظت  لیتر میلی

بازوی متانولی نیز میزان  لیتر بر میلیمیکروگرم 

توجهی قدرت احیاکنندگی از خود نشان  قابل

مشاهده   هاآنبین  داری معنی دادند که تفاوت

 نشد.

 در قدرت احیاکنندگی میزان کمترین

با غلظت  عصاره متانولی بازوی ستاره شکننده

مالحظه  تریل یلیمبر  کروگرمیم 90/0و  30/7

اختالف  مطالعه، این در کلی شد. به طور

متانولی دیسک  های عصاره بین یدار یمعن
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ی مختلف عصاره ها غلظتمرکزی و بازو در 

 .(P ≥50/5)مالحظه شد 

 

 اکسیدانی ارزیابی ظرفیت آنتی

ظرفیت  توانایی مقایسه 2جدول 

ی مختلف ها بخش های عصاره اکسیدانی آنتی

در  دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده

. نتایج به دهد یمی مختلف را نشان ها غلظت

ترین ظرفیت از مقایسه قوی دست آمده

ی آلی دیسک مرکزی و ها اکسیدانی حالل آنتی

 یها غلظت در حضور بازوی ستاره شکننده

 شود. یم مشاهده 2شکل  در مختلف
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 ستاره شکنندههای مختلف کلرید توسط بخش توانایی احیاکنندگی یون آهن: 8جدول 

Ophiocoma erinaceus  انحراف معیار( ±)میانگین 

39/8 18/7 29/98 829 
 (μg/mL) غلظت عصاره

 تیمار
 500/5±110/5 ij  559/5±725/5 ghi  514/5±931/5 b  549/5±942/0 a شاهد آسکوربیک اسید 
 501/5±103/5 j  523/5±721/5 fgh  524/5±710/5 efg  502/5±303/5 de دیسک هگزانان 

  503/5±131/5 hij  551/5±729/5 fgh  520/5±735/5 fgh  503/5±740/5 fgh استات اتیل 

 540/5±303/5 fgh
 

 532/5±305/5 def
 

 503/5±331/5 cd
 

 527/5±332/5 bc
 متانول 

 500/5±110/5 gh  559/5±725/5 def  514/5±931/5 b  549/5±942/0 a شاهد آسکوربیک اسید 
 509/5±192/5 efgh  533/5±134/5 efgh  553/5±703/5 defg  554/5±701/5 efgh بازو هگزانان 

 537/5±103/5 h  551/5±130/5 efgh  501/5±705/5 efgh  505/5±729/5 de استاتاتیل 

 520/5±113/5 fgh
 

 507/5±190/5 efgh
 

 524/5±714/5 d
 

 505/5±304/5 c
 متانول 

 .(P<50/5دار است ) وجود اختالف معنی بیانگر بافتدر هر  غیرمشابهحروف 
 

 

 

 

 بازوی ستاره شکنندهی آلی متانولی دیسک مرکزی و ها حالل احیاکنندگی مقایسه قدرت :8شکل 

Ophiocoma erinaceus ی مختلفها غلظت در استانداردعنوان  به دیاس کیآسکورب با مقایسه در 

 .(P <59/5)هستند  دار معنی اختالفوجود  بیانگر غیرمشابه . حروف(انحراف معیار ±میانگین )

  

f ef 

b 

a 

ef de cd c 

f f e cd 

۰.۰۰ 

۰.۵۰ 

۱.۰۰ 

۱.۵۰ 

۲.۰۰ 

۲.۵۰ 

0.90 7.30 30.20 020.55 
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ل 
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5
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نان
 

 (میکروگرم بر میلی لیتر)غلظت 

 بازو متانول دیسک متانول آسکوربیک اسید
2/05 

2/55 

0/05 

0/55 

5/05 

5/55 

55/020                     20/30                      30/7                       90/0  
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 شکننده ی مختلف ستارهها بخش های عصاره کل اکسیدانی آنتی ظرفیت : میزان2جدول 

Ophiocoma erinaceus  انحراف معیار( ±)میانگین 

9/22 829 295 955 8555 
 (μg/mL) غلظت عصاره

 تیمار
 557/5±371/5 d  554/5±457/5 c  500/5±401/5 bc  505/5±423/5 b  551/5±413/5 a شاهد آسکوربیک اسید 
 559/5±350/5 i  505/5±303/5 hi  551/5±325/5 gh  554/5±320/5 gh  557/5±320/5 fgh دیسک هگزانان 

  554/5±004/5 n  505/5±037/5 m  553/5±203/5 l  502/5±242/5 k  500/5±273/5 j استات اتیل 

 505/5±303/5 gh  553/5±327/5 fgh  553/5±334/5 efg  505/5±345/5 ef  551/5±305/5 e متانول 

 557/5±371/5 c  554/5±457/5 b  500/5±401/5 b  505/5±423/5 b  551/5±413/5 a شاهد آسکوربیک اسید 
 503/±291/5 gh  505/5±300/5 efgh  551/5±303/5 defg  550/5±325/5 def  557/5±327/5 def بازو هگزانان 

 501/5±293/5 h  504/5±357/5 fgh  553/5±307/5 defg  554/5±322/5 def  557/5±327/5 def استاتاتیل 

 502/5±350/5 fgh  501/5±325/5 def  501/5±323/5 def  522/5±333/5 de  522/5±337/5 d متانول 

 .(P<50/5دار است ) بیانگر وجود اختالف معنی بافتحروف غیرمشابه در هر 

 

 

شکننده و بازوی ستاره  ی آلی متانولی دیسک مرکزیها اکسیدانی حالل آنتی: مقایسه ظرفیت 2شکل 

Ophiocoma erinaceus ی مختلفها غلظت در استانداردعنوان  به دیاس کیآسکورب با مقایسه در 

 .(P <59/5)هستند  دار معنی وجود اختالف بیانگر غیرمشابه . حروف(انحراف معیار ±میانگین )
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 (میکروگرم بر میلی لیتر)غلظت 

 بازو متانول دیسک متانول آسکوربیک اسید
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اکسیدانی اشاره  میزان ظرفیت آنتی باالترین

شده، در عصاره متانولی دیسک مرکزی در 

 لیتر مشاهده میکروگرم بر میلی 0555غلظت 

 055و  205که غلظت  حالی استشد. این در 

 نیز عصاره همین لیتر میلی بر میکروگرم
اکسیدانی  قابل توجهی ظرفیت آنتیمیزان 

میکروگرم بر  020، عالوه بر آن غلظت داشت

 به لیتر عصاره متانولی دیسک مرکزی میلی

میزان چشمگیری دارای خاصیت 

را داری  . نتایج اختالف معنیبوداکسیدانی  آنتی

 طور هماننشان نداد.  مختلفهای  بین غلظت

 0/12غلظت  ،دیآ یبرم 2شکل  نمودار از که

استاتی  اتیل عصاره تریل یلیممیکروگرم بر 

 خاصیت میزان نیتر نییپا دیسک مرکزی
آزمون  نتایج .داد نشان را اکسیدانی آنتی

 های عصارهکه  داد نشان واریانستحلیل 

 متانولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده

خاصیت ظرفیت  بر یدار یمعن ریثات

 .(P ≥50/5) ندداشتاکسیدانی  آنتی

  

ی محتوی کل ترکیبات فنلی و ریگ اندازه

 فالونوئیدی

ی فنلی کل و فالونوئیدی در امحتو

در  ی مختلف ستاره شکنندهها بخش

قابل مالحظه  3ی مختلف در جدول ها غلظت

 نیشتریب شود یمکه مشاهده  طور  همان .است

ترکیبات فنلی مربوط به عصاره متانولی بازوی 

آن مربوط به عصاره  نیکمترستاره شکننده و 

میزان  نیشتریبمتانولی دیسک مرکزی بود. 

ی استات لیاتمحتوی فالونوئیدی در عصاره 

میزان آن در  نیکمترو  بازوی ستاره شکننده

استاتی دیسک مرکزی بود. عصاره اتیل

 

 های مختلف ستاره شکننده بخش های عصاره: میزان کل ترکیبات فنلی و فالونوئیدی 9جدول 

Ophiocoma erinaceus  انحراف معیار( ±)میانگین 

 حالل اندام اسیدگالیگ بر گرم عصاره( گرم میلی)فنل  گرم کوئرستین بر گرم عصاره( )میلیفالونوئید 

- 5554/5±553/5 b
 متانول دیسک 

- 5525/5±537/5 a
  بازو 

5555/5±55/5 b
 استات اتیل دیسک - 

5705/5±.055/5 a
  بازو - 

 .(P<50/5دار است ) بیانگر وجود اختالف معنی حاللحروف غیرمشابه در هر 
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 ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی

نتایج به دست آمده از بررسی اثر 

مختلف استخراجی، با  های عصارهضدباکتریایی 

 استات لیات، هگزان انی آلی ها حاللاستفاده از 

ی مختلف دیسک مرکزی ها بخشو متانولی از 

با استفاده از آزمون  و بازوی ستاره شکننده

 همان .آمده است 4جدول  در  انتشار دیسک

آید عصاره متانولی  برمی 4که از جدول  طور 

ستاره دیسک مرکزی استخراج شده از 

را بر  ضدباکتریاییاثر  نیشتریب ،کنندهش

 Serratia marcescensباکتری گرم منفی 

همچنین این ها نشان داد.  نسبت به سایر عصاره

باکتریایی بیشتری را نسبت به ضدعصاره اثر 

 عصاره. بودسیلین دارا  بیوتیک آمپی آنتی

 اثر شکننده استاتی بازوی ستاره اتیل
گرم  باکتریبر  توجهی قابل ضدباکتریایی

از خود  Pseudomonas aeruginosaمنفی 

 ی مختلف برها بخشهای  اثر عصاره. نشان داد

 ی رادار یمعناختالف  P. aeruginosa باکتری

 .(>50/5P) دادنشان 

 

 های مختلف ستاره شکنندههای آلی بخش: اثر ضدباکتریایی حالل4جدول 

Ophiocoma erinaceus  انحراف معیار( ±)میانگین 

 *(متر میلی)قطر هاله عدم رشد باکتری 
 تیمار

Serratia 

marcescens 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

aureus 

Bacillus 

subtilis 
 50/5±05 b  51/5±05 ab  54/5±03 a  54/5±04 a شاهد **سیلین آمپی 

 53/5±7 d  05/5±9 ab  50/5±05 b  53/5±3 c دیسک هگزانان 

  05/5±3 c  50/5±3 b  51/5±1 e  50/5±1 e استات اتیل 

 05/5±00 a
 

 05/5±9 ab
 

 05/5±05 b
 

 50/5±7 cd متانول 

 53/5±7 d  50/5±0/9 ab  50/5±9 bc  50/5±1 e بازو هگزانان 
 50/5±0/7 c  50/5±05 a  50/5±05 b  53/5±7 d استاتاتیل 

 53/5±7 d
 

 50/5±9 ab
 

 53/5±3 d
 

 50/5±1 e متانول 

 شود. متر( را نیز شامل می میلی 1: قطر هاله عدم رشد قطر دیسک )*

 میکروگرم به ازای هر دیسک مورد استفاده قرار گرفت. 05سیلین با غلظت  بیوتیک آمپی آنتی: **

 .(P<50/5دار است ) بیانگر وجود اختالف معنی بافتحروف غیرمشابه در هر 

 
 



 [68] 8936(، 2)7 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:     اکسیدانی، ضدباکتریایی و سمیت سلولی ستاره شکننده          اثرات آنتی

 

از مقایسه قطر هاله  به دست آمده نتایج 

ی آلی ها حاللایجاد شده توسط عدم رشد 

 در دیسک مرکزی و بازوی ستاره شکننده

 مشاهده 3شکل  در های مختلف باکتری حضور

 بیشترین قطر هاله عدم رشد باکتری .دشو یم

در عصاره متانولی دیسک مرکزی در باکتری 

 مشاهده Serratia marcescensگرم منفی 

متانولی دیسک مرکزی و  های عصاره .شد

دارای  استاتی بازوی ستاره شکننده اتیل

کمترین قطر هاله عدم رشد باکتری در مقابل 

. بودند Bacillus subtilisباکتری گرم مثبت 

استاتی بازوی  این در حالی است که عصاره اتیل

 .Sدر مقابل باکتری گرم منفی  ستاره شکننده

marcescens میزان قطر هاله عدم  کمترین

 .را داشت رشد باکتری

 

 ارزیابی سمیت سلولی

 میر ناپلئوس آرتمیا و  درصد مرگ 0جدول 

(Artemia salina)  ی مختلف ها غلظتدر را

استات و  ل، اتیهگزان انهای استخراجی  عصاره

بازو و دیسک مرکزی ستاره شکننده متانول 

 دهد. نشان می

 

 

در  شکنندههای آلی متانولی دیسک مرکزی و بازوی ستاره  : مقایسه قطر هاله عدم رشد حالل9شکل 

وجود  بیانگر غیرمشابه . حروف(انحراف معیار ±میانگین )سیلین به عنوان استاندارد  مقایسه با آمپی

 .(P <59/5)هستند  دار معنی اختالف
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های استخراجی از ستاره  های مختلف عصارهدر غلظت Artemia salina تعیین سمیت سلولی :9 جدول

 انحراف معیار( ±)میانگین  Ophiocoma erinaceusشکننده 

829 295 955 8555 
 (μg/mL) غلظت عصاره

 تیمار
 93/0±55/5 f  32/0±55/5 f  03/2±55/5 f  759/2±55/5 f دیسک هگزانان 

  49/2±47/33 c  49/5±03/91 b  55/5±55/055 a  55/5±55/055 a استات اتیل 

 03/2±21/09 e
 

 33/0±59/70 d
 

 97/0±47/91 a
 

 30/0±33/97 a متانول 

 47/2±55/5 c  99/2±55/5 c  70/2±55/5 c  33/0±55/5 c بازو هگزانان 
 33/2±55/5 c  73/0±55/5 c  30/2±55/5 c  73/2±55/5 c استاتاتیل 

 37/2±03/90 b
 

 55/5±55/055 a
 

 55/5±55/055 a
 

 55/5±55/055 a متانول 

 .(P<50/5دار است ) بیانگر وجود اختالف معنی بافتحروف غیرمشابه در هر 

 

مالحظه  0طور که در جدول  همان 

استاتی دیسک مرکزی  اتیلشود، عصاره  می

 055های  باالترین میزان کشندگی را در غلظت

نشان داد.  تریل یلیمبر  کروگرمیم 0555و 

عالوه بر این در عصاره متانولی دیسک مرکزی 

نیز  تریل یلیممیکروگرم بر  0555غلظت با 

عصاره  میزان باالیی از کشندگی مشاهده شد.

ی دیسک مرکزی باالترین میزان استات اتیل

 0555و  055های  غلظتکشندگی را در 

. عالوه بر این دادنشان  تریل یلیمبر  کروگرمیم

در عصاره متانولی دیسک مرکزی با غلظت 

نیز میزان باالیی  تریل یلیممیکروگرم بر  0555

ی هگزان ان. عصاره شداز کشندگی مشاهده 

 205و  020های  غلظتدیسک مرکزی با 

اثر کشندگی از خود  تریل یلیممیکروگرم بر 

که در جدول مشخص طور  همان نشان نداد. 

با  عصاره متانولی بازوی ستاره شکننده است،

باالترین  تریل یلیممیکروگرم بر  0555غلظت 

 های عصاره. دادمیزان کشندگی را نشان 

 بازوی ستاره شکننده استات لیاتو  هگزان ان

 .دادندان کشندگی را نشان کمترین میز

 

  بحث

تولیدات  ،توجه به مطالعات فعالیت زیستی

 طبیعی و بررسی پتانسیل خواص دارویی

 از منابع دریایی وداربرای تولید را ای  زمینه

های اخیر این  در سال از این رو،کند.  فراهم می

در  پژوهشگرانتوجه بسیاری از  موضوع مورد

 شیمی بوده است. ترکیبات ثانویه تولید زمینه

عنوان  به توانند یهای دریایی م شده از ارگانسیم
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و در  کنندعمل  فعال زیستمنبع مواد 

استفاده قرار  سازی ساختار داروها مورد مدل

مطالعه در  .(Bhosale et al., 1999) گیرند

اکسیدانی در موجودات  آنتی سنجش اثر مورد

 این وجود مختلف دریایی ازجمله خارپوستان با

که تنها چند دهه از پژوهش و بررسی در این 

و های زیستی  ویژگی، به علت گذرد یزمینه م

به منابع دارویی و  یمنظور دسترسبه نیاز بشر 

ای توسط  سابقه صورت بی به پزشکی نوین 

. مطالعات نشان پژوهشگران رو به افزایش است

اند خارپوستان در مقایسه با دیگر  داده

ها،  مرجانموجودات دریایی از جمله اسفنجیان، 

های حلقوی دارای  تنان و کرم بریوزوا، نرم

 ,Zhang)بیشترین اثر ضدباکتریایی است 

 تمامی داد نشان حاضر مطالعه نتایج. (1990

 و متانولی استات هگزان، اتیل های ان عصاره

 بازوی ستاره شکننده و دیسک مرکزی

Ophiocoma erinaceus توان دارای 

 بودند. متفاوت درجات با ولی اکسیدانی آنتی

آزاد  یها کالیند با رادهست قادر ها دانیاکس یآنت

د و این ترکیبات خطرناک را ونوارد واکنش ش

 Wang et) کنندتبدیل  ضرر یب یها به مولکول

al., 2004)در شرایط عادی، انواع واکنش . 

 آزاد یها کالیراد ( وROS) های اکسیژن دهنده

 دفاعی یها ستمیس توسط خوبیبه 

ضداکسایشی و  یها میاکسیدانتی مانند آنز آنتی

 در ولیند، شو یم عوامل غیرآنزیمی حذف

ف حذ و تولید بین توازن ،یپاتولوژیک شرایط

ROS نتیجه  . دررود یاز بین م

 ،DNA مانندزیستی  یها ماکرومولکول

 استرس توسط ها نیپروتئ و غشاییی دهایپیل

 .نندیب یصدمه م ROS یها واسطه اکسایشی

بیشترین میزان قدرت احیاکنندگی در 

که  Echinometra mathaeiتوتیای دریایی 

های در سلول استاز خارپوستان خلیج فارس 

آزاد مایع سلومی گزارش شد )سلیمانی و 

(. این در حالی است که الف0394همکاران، 

احیاکنندگی در مطالعه حاضر بیشترین توانایی 

های متانولی استخراجی مشاهده شد.  در عصاره

و  (2500ن )و همکارا Fu نتایج مطالعات

Ferreira که  ددا نشان (2557ن )و همکارا

عنوان عاملی به آزمایش  های مورد عصاره

تبدیل  +Fe2را به  +Fe3 توانستنداحیاکننده، 

میزان  که کردند  انیها ب آن نیکنند. همچن

قدرت احیاکنندگی با افزایش غلظت رابطه 

Ferreira et al., 2007; Fu et) مستقیم دارد  

al., 2011) از مطالعه به دست آمده. نتایج 

پیشین را  یها گزارش نیز تمام نتایج حاضر

و همکاران  Ferreira نیهمچن .کرد ییدات

د دندا نشان (2500و همکاران ) Fu( و 2557)
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که با افزایش غلظت، میزان قدرت احیاکنندگی 

قدرت  توان ی. بنابراین، مابدی یافزایش م نیز

 احیاکنندگی را به ترکیبات زیستی شرکت

 اکسیدانی نسبت داد آنتی کننده با خاصیت

(Ghorbel-Bellaaj  et al., 2012). جودو 

 و 3 و 0 یها تیموقع در هیدروکسیل یها گروه

 فالونوئیدها، ساختار فنل در اورتودی یها گروه

 .دهد یم را آزاد یها کالیراد مهار امکان ها آن به

باقدرت  هیدروکسیل، یها گروه تعداد افزایش

 رابطه فالونوئیدی ترکیبات اکسیدانی آنتی

  .(Manach et al., 2004)د دار مستقیم

ثر داروهای ضدمیکروبی از وتوسعه ایمن و م

 سال پیش تاکنون رواج یافته است 75

(Franklin and Snow, 2005) اگرچه .

ها احتمال  بیوتیک گیر از آنتی استفاده همه

در مقابل را  زاعوامل بیماریمقاومت 

 Normark) است داده شیها افزا بیوتیک آنتی

and Normark, 2002)ج . توسعه و روا

 عواملاستفاده از داروهای مقاوم در مقابل 

و بررسی اهمیت پژوهش  ،زای انسانی بیماری

داروهای ضدمیکروبی جدید را  در زمینه تولید

از سایر منابع شامل منابع طبیعی از هر منبعی 

 کند پیش نمایان می از و یا منابع دریایی بیش

(Blunt et al., 2008). حاضر مطالعه نتایج 
 بازوهای و مرکزی دیسک که داد نشان

خاصیت  O. erinaceus شکننده ستاره

 . سلیمانی و همکارانداشتندضدباکتریایی 

 ی که بر توتیای دریاییپژوهشدر  (ب0394)

E. mathaei  انجام دادند، بیشترین خاصیت

ضدباکتریایی را به سلوموسیت لیزات نسبت 

خواص ضدباکتریایی عصاره خارپوستان  دادند.

گلیکوزیدی و ساپونین  اجزای رطور عمده ببه 

 مطالعات .و بخش قطبی تمرکز دارد

Ivanchina (2500) و همکاران، Avilov  و

( 2550)و همکاران  Maier ،(2557) همکاران

 انجاممطالعات در  .نشان دادرا  نتایجنیز همین 

 ،O. marmorataستاره شکننده بر  شده

در را هاله مهار رشد  بیشترینآن  عصاره اتانولی

 داد نشان Staphylococcus aureusبرابر 

(Bragadeeswaran et al., 2013). اما در 

دیسک مرکزی  عصاره متانولی ،حاضرپژوهش 

در باکتری را ر رشد ابیشترین هاله مه

Serratia marcescens  دادنشان. 

در مطالعه حاضر مشخص شد که عصاره 

هگزانی )غیرقطبی( خاصیت ضدباکتریایی  ان

و  Umaدر مطالعات اما  ،داشتتوجهی  قابل

Parvathavarthini (2505 عصاره )

توتیای دریایی  هیدروالکی )قطبی(

Temnopleurus alexandri  دارای خاصیت

ی یایتوجهی بود و آنالیز شیم ضدباکتریایی قابل
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 Uma and) کرد دییاها را ت حضور استرول

Parvathavarthini, 2010) . این احتمال

ها  در ستاره شکننده نیز استرول وجود دارد که

ای در خاصیت ضدباکتریایی  کننده نقش تعیین

 داشته باشند.

شده  فعالیت ضدباکتری تشخیص داده

ممکن است به دلیل مکانیسم ایمنی ذاتی 

 یستیممکن است به علت همز نیباشد. همچن

 Strahl) باکتریایی در موجود زنده بوده باشد

et al., 2002) .ممکن است فعالیت  عالوه بر آن

 ضدباکتریایی با رژیم غذایی در ارتباط باشد

(Haug et al., 2002) .ثر در واز عوامل م

ضدمیکروبی در موجودات دریایی  یها تیفعال

عالوه بر مکانیسم ایمنی ذاتی و همزیستی 

ها نیز ممکن است نقش  لیزوزوم ،ییایباکتر

مهمی را در مکانیسم دفاعی در خارپوستان ایفا 

کنند. فعالیت باالی شبه لیزوزومی در عصاره 

ت طبیعی مایع سلومی با داشتن خاصی

در چندین گونه از خارپوستان ضدباکتریایی 

,Canicatti and Roch) شده است گزارش  

1989; Stabili and Pagliara, 1994; 

Stabili et al., 1996; Strahl et al., 

2002). 

رگانیسم یک ا (شور آب میگوی)آرتمیا 

 و یوری هالین است یا دریایی نیست، بلکه گونه

شده کمتر در  منتشر مطالعاتبر اساس 

. شود یدرصد یافت م 40با شوری زیر  ییها آب

غذایی و  با توجه به موقعیت آرتمیا در زنجیره

 RNA مانند ییها همچنین شباهت
 -سدیم پپم ،DNA به وابسته پلیمراز

پستانداران بسیار نزدیک  به ،غیره و پتاسیم

از این رو، از آرتمیا . (Gorospe, 1996)است 

( Cytotoxicity) سلولی سمیت یها آزموندر 

 به سلولی سمیت یها شود. آزمون استفاده می

 صرف وپژوهش  روال به بخشیدن سرعت دلیل

 جستجوی ترکیباتبرای  کمتر یها نهیهز

 از یکی. شوند به کار گرفته می سیتوتوکسیک

 میگوی سمیت آزمون ها، این آزمون معتبرترین

 است شور آب الرو میگوی سمیت یا شور آب

ارائه  در آمریکا سرطان ملی انستیتو توسط که

 از آزمون این برایدر مطالعه حاضر،  .است شده

 شود یشور استفاده م میگوی آب الرو

گونه  . این(0395)علیشاهی و حیدری، 

مدل مناسب برای  عنوانبه  تواند یم

های سمیت بر روی  استانداردسازی آزمون

 شود استفاده دریایی  یها سمیارگان

(Vanhaecke et al., 1981).  این احتمال

 رفته در کاربه های  وجود دارد که عصاره

برای مهار به دلیل پتانسیل باال  پژوهش حاضر

با خنثی کردن اثر  توانند یرادیکال آزاد، م
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این نتیجه  سمیت رابطه مستقیم داشته باشند.

ترکیبات فعال  یمستلزم جستجو مطالعه

زا از  بیماری یها کروبیغربالگری م وزیستی 

از به دست آمده مختلف است. نتایج  منابع

مهرگان  بیدهد که  نشان میحاضر  مطالعه

خواص ضدمیکروبی و دارای دریایی 

 زای بیماری یها یسیتوتوکسیک در برابر باکتر

 .است A. salina انسانی و میگوی آب شور

نشان داده است که بسیاری از این  مطالعات

متفاوتی ثانویه های  موجودات دریایی متابولیت

توجه  مورد تواند یکه م کنند را تولید می

 Prabhu and) باشد سازیداروصنعت 

Bragadeeswaran, 2013). 

در  یا گستردهی ها پژوهشو مطالعات 

 دریایی یها طیزمینه اکتشاف داروها از مح

این گیاهان تنها  از تا پیش .صورت گرفته است

اکسیدانی بودند، اما در  شده آنتی منابع شناخته

 اند که دادهنشان مطالعات اخیر  یها سال

دریایی سرشار از ترکیبات موجودات بسیاری از 

ضدتومور و ترکیبات جمله  سودمندی از

 یها بدین ترتیب گونهو  اکسیدان هستند آنتی

دریایی  یفناور ستیمنابع ز فهرستبه  یجدید

پژوهش از به دست آمده . نتایج شود یافزوده م

زوی دهد دیسک مرکزی و با حاضر نشان می

دارای پتانسیل  O. erinaceus ستاره شکننده

اکسیدانی، اثرات ضدباکتریایی و  باالی آنتی

سازی اثر سمیت سلولی  همچنین توانایی خنثی

از  یا کننده دواریبع امامناین ترکیبات  هستند.

 بحث اهمیت به و نظر هستندفعال  مواد زیست

 های اکسیدان یآنت مضرات برخی و سالمت

 مطالعاتشود  یم پیشنهاد ،موجود صنعتی

و  یساز خالص استخراج، زمینه در یبیشتر

تهیه  برای ستاره شکنندههای  عصاره کاربرد

 ساخت برای دریایی فناوری زیست یها فرآورده

 .انجام گیرد پزشکی و دارویی ترکیبات
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Abstract  

Biological and natural products have been considered as the most important 

source of medicines from ancient times. The aim of this study was to evaluate the 

antioxidant, antibacterial and cytotoxicity properties of brittle star Ophiocoma 

erinaceus. Extracts of brittle star central disk and arms were separated by using 

three solvent types, n-hexane, ethyl acetate, and methanol. The antioxidant activity 

of each of the extracts was assessed via measuring of reducing power and total 

antioxidant capacity. Total phenolic and flavonoid contents were also measured 

spectrophotometrically. The antibacterial effect against three strains of Gram-

positive and one Gram-negative bacteria were also investigated. Cytotoxicity test 

was carried out using the Artemia larvae. Methanolic extracts were found to have 

the highest antioxidant activity via both methods, and ethyl acetate extract of arms 

and methanolic extract of the central disk showed the highest antibacterial activity 

on Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescens, respectively (P<0.05). The 

highest toxicity level was also observed for extracts of 500 and 1000 μg/mL 

concentration respectively. The findings suggest that this species has antioxidant, 

antibacterial and toxicity properties. Therefore purification and identification of 

these effective compounds are proposed. 

Key words: Antioxidant, Antibacterial, Cytotoxicity, Brittle Star, Ophiocoma 

erinaceus. 
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