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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره خیار دریایی  Holothuria leucospilotaو توتیای
دریایی  Echinometra mathaeiبر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ،فعالیت آنتیاکسیدانی و قدرت مهار
رادیکال آزاد  DPPHبود .نمونههای توتیا و خیار دریایی از اطراف جزیره قشم جمعآوری شدند .فعالیت ضدمیکروبی
توتیای دریایی از طریق بررسی قطر هاله عدم رشد و در خیار دریایی از روش رقت لولهای انجام شد .برای بررسی
فعالیت آنتیاکسیدانی از روش قدرت مهار رادیکال آزاد  DPPHبا استفاده از غلظتهای  361 ،321 ،01 ،01و
 211میلیگرم در میلیلیتر عصاره انجام شد .نتایج نشان داد فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره هر دو گونه با افزایش
غلظت عصاره روند افزایشی داشت ( )P<1/10و در غلظت  211میلیگرم در میلیلیتر به  121±0/05و 021±6/90
میلیگرم اسید اسکوربیک در گرم عصاره به ترتیب در توتیا و خیار دریایی رسید .در تمامی غلظتهای مورد بررسی،
فعالیت آنتیاکسیدانی خیار دریایی باالتر از توتیای دریایی بود ( .)P<1/10در هر دو گونه ،غلظت  211میلیگرم
در میلیلیتر عصاره با  21/23±0/30و  06/33±1/56میلیگرم اسید اسکوربیک در گرم عصاره ،بیشترین قدرت
مهار رادیکالهای آزاد را داشت و در هر دو گونه مورد بررسی ،فعالیت مهار رادیکال آزاد  DPPHدر مقایسه با اسید
اسکوربیک کمتر بود ( .)P<1/10عصاره هر سه بخش گناد ،پوست و خار گونههای مورد مطالعه ،توانایی مهار باکتری
 Staphylococcus aureusرا داشتند .غلظتهای  3111و  3011میکروگرم در میلیلیتر عصاره گناد توتیایدریایی
توانایی مهار همه باکتریها را داشت ولی تفاوت معنیدار بین این دو غلظت مشاهده نشد ( .)P>1/10نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که توتیای دریایی و خیار دریایی میتوانند حاوی منابعی غنی از ترکیبات ضدباکتریایی و
آنتیاکسیدانی باشند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که توتیای دریایی توانست بر باکتریهای گرم منفی اثر
ضدباکتریایی نشان دهد.

واژگان کلیدی :عصاره ،رادیکال آزاد  ،DPPHباکتری گرم مثبت ،باکتری گرم منفی.
 -3کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2دانشیار گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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مقدمه
موجودات دریایی منبع غنی از متابولیتها و
ترکیبات زیستفعال هستند که فعالیتهای

 ،)2010استرول و اسیدهای چرب امگا  1و
امگا  6هستند (.)Jha and Zi-Rong, 2004

زیستی و دارویی دارند و این موضوع باعث شده

توتیای دریایی Echinometra mathaei

است که مطالعات گستردهای بر روی شناسایی

متعلق به شاخه خارپوستان و از بیمهرگان

و استخراج این ترکیبات انجام شود .دانشمندان

دریایی است (.)Amarowicz et al., 2012

در جستجوی افزایش اطالعات در زمینه توان

گونههای متنوع توتیاهای دریایی به طور وسیعی

بالقوه دارویی و شناسایی متابولیتهای

در اقیانوسهای جهان و از منطقه جزر و مدی

زیستفعال در گونههای دریایی هستند

تا اعماق زیاد اقیانوسها پراکنده شدهاند

( Sottorff et al., 2013; Thakur et al.,

( Kuwahara et al., 2009; Smith et al.,

 .)2013در حال حاضر بسیاری از متابولیتهای

 .)2010توتیاها دارای ترکیبات زیستفعال

شیمیایی منحصر به فرد از محیطهای دریایی

هستند و در مطالعات مختلف ثابت شده است

استخراج شدهاند که در واقع بخش کوچکی از

که عصاره توتیای دریایی دارای فعالیت

تنوع زیستی و شیمیایی اقیانوسها را تشکیل

ضدباکتریایی است ( ;Haug et al., 2002

میدهند (.)Ireland et al., 1993

 .)Abubakar et al., 2012گنادهای توتیای

خیار دریایی Holothuria leucospilota

دریایی محتوی مقدار زیادی اسیدهای آمینه

از شاخه خارپوستان ،منبع غذایی غنی برای

آزاد تا حدود  31گرم به ازای هر  311گرم

انسان در بسیاری از نقاط آسیا محسوب میشود

پروتئین خام هستند ( Amarowicz et al.,

( .)Taiyeb-Ali et al., 2003خیار دریایی

 .)1994همچنین توتیای دریایی دارای

حاوی گلیکوزیدها ()Silchenko et al., 2008

رنگدانههای

نفتاکینون

به ویژه تریترپنگلیکوزید است که فعالیت

( )PHNQمتنوعی از اسپینوکرومهای شناخته

ضدمیکروبی و ضدتوموری دارد ( Kitagawa et

شده هستند (.)Kuwahara et al., 2010

 .)al., 1979همچنین این موجودات دارای

گروههای هیدروکسیل فنولیک در این رنگدانهها

مقادیر زیادی لکتین (،)Gowda et al., 2008

و به دنبال آن ،رنگدانههای هیدروکسیالت

سربروزید ،گلیکوزآمینوگالیسین ( Wu et al.,

نفتاکینون توتیای دریایی ،فعالیت زیستی

پلیهیدروکسیالت
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متعددی را نشان دادهاند ( Kuwahara et al.,

استفاده از یخ به ساحل منتقل شدند .برای از

.)2010; Amarowicz et al., 2012

بین رفتن نمک آب دریا ،نمونهها با آب مقطر

موجودات دریایی دارای ترکیبات طبیعی با

شستشو و بخشهای گناد ،پوست و خار در

کاربردهای تغذیهای ،دارویی و پزشکی است

آزمایشگاه زیستشناسی دانشگاه آزاد اسالمی

( .)Jha and Zi-Rong, 2004از این رو

واحد اهواز جداسازی شد .سپس برای خشک

آزمایشهای بسیاری در زمینه استخراج

شدن و از بین رفتن رطوبت این بخشها ،در

آزمایشگاهی این مواد و استفاده از آنها به عنوان

دستگاه فریز درایر (Martin ،LDplus seite5

مواد ضدسرطانی (،)Roginsky et al., 2004

 ،Christآلمان) با دمای  -01درجه سانتیگراد

ضدانعقادی ( ،)Chen et al., 2011ضدفساد

به مدت  20ساعت قرار داده شدند ( Haug et

( ،)Collin, 2004ضدمیکروبی ( Hing et al.,

.)al., 2002

 ،)2007آنتیاکسیدانی ( Althunibat et al.,

 ،)2009ضدالتهابی (،)Mourao et al., 1998

عصارهگیری

ضدتوموری ( )Zhou et al., 2018متمرکز

عصاره بخشهای مختلف خیار دریایی و

شدهاند .با توجه به این یافتهها ،مطالعه حاضر با

توتیای دریایی ،با استفاده از آنزیم دیپپتیل

هدف

ضدمیکروبی

مقایسه ترکیبات

و

آنتیاکسیدانی عصاره پپتیدی توتیای دریایی
( )Echinometra mathaeiو خیار دریایی
( )Holothuria leucospilotaانجام شد.

پپتیداز  0و فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین
انجام

شد.

برای

بررسی

فعالیتهای

آنتیاکسیدانی ،عصارهگیری از کل بدن و در باره
فعالیت ضدباکتریایی از بخشهای گناد ،پوست
و خار به شکل جداگانه انجام شد .قبل از شروع

مواد و روشها

آزمایش ،نمونههای خرد شده به مدت یک

جمعآوری نمونه

درجه سانتیگراد

شبانهروز در دمای -21

نمونههای خیار دریایی

Holothuria

نگهداری شدند .سپس نمونهها با  311میلی لیتر

دریایی

بافر  3 Tris-HClموالر با  0 pHو در دمای 22

 Echinometra mathaeiدر زمستان  3190از

درجه سانتیگراد شسته شدند .این عمل  0بار

منطقه جزر و مدی جزیره قشم جمعآوری و با

تکرار شد .عصاره به دست آمده به مدت 11

leucospilota

و

توتیای
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دقیقه در دمای  0درجه سانتیگراد با  0111دور

آزاد  DPPHبا غلظت  01میکروگرم بر میلیلیتر

در دقیقه سانتریفیوژ ( ،Universalآلمان) شد.

مورد استفاده قرار گرفت .به هر یک از

بخش باالیی حفظ و  01میلیلیتر از آن به مدت

چاهکهای حاوی عصاره 61 ،میکرولیتر رادیکال

 20ساعت در  2درجه سانتیگراد در لولههای

آزاد  DPPHو  305میکرولیتر متانول اضافه شد.

 31kDaو به همراه محلول  1/3درصد بافر

پس از اضافه کردن معرف ،برای جلوگیری از

 3 Tris-HClموالر با  0 pHهضم و در -21

تاثیر نور بر اثرات آنتیاکسیدانی و ترکیبات

درجه سانتیگراد ذخیره شد .عصاره به دست

معرف ،در پلیت بسته و با فویل پوشانده شد.

آمده با استفاده از فیلتر Vivaspin 10kDa

میکروپلیت به مدت  00-01دقیقه بر روی شیکر

(این فیلتر با استفاده از نیروی گریز از مرکز،

قرار گرفت.

مدت زمان و دما بهینه میشود) با  0111دور

پس از آن ،جذب نوری تیمارها توسط

در دقیقه به مدت  00دقیقه در دمای  0درجه

دستگاه اسپکتروفتومتر (،1280 UV-Vis

سانتیگراد فیلتر شد .عصاره در  -21درجه

 ،Shimadzuژاپن) ثبت شد .اسید اسکوربیک

سانتیگراد ذخیره شد ( Falkenberg et al.,

به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت .مقادیر

.)2014

جذب بالنک از نمونههای متناظر کم شد .سپس
میانگین جذب هر غلظت از نمونه و میانگین

بررسی اثر آنتیاکسیدانی به روش DPPH

توانایی مهار رادیکال آزاد 2,2- ( DPPH

جذب شاهد در فرمول گذاشته شد و با رسم
منحنی غلظتهای مختلف در برابر اعداد

)diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate

متناظر به دست آمده با محاسبه ( AFجذب

طبق روش  Ganesanو همکاران ( )2133انجام

نهایی) از رابطه  ،3غلظتی از نمونه که در آن

شد .به این ترتیب که  1/3میلیلیتر از محلول
عصارهها با غلظتهای  361 ،321 ،01 ،01و
 211میکروگرم بر میلیلیتر عصارهها در

 01درصد جذب رادیکالهای آزاد ( Inhibition

 )Concentration of IC50%صورت میگیرد،
تعیین شد (پیشهورزاد و همکاران .)3191 ،از

میکروپلیت  96خانه ریخته شد .یک ستون از

این غلظت برای مقایسه نمونهها با یکدیگر

میکروپلیت به عنوان شاهد با آب ،متانول و

استفاده شد .درصد بازدارندگی ( )Inتوسط

رادیکال آزاد  DPPHپر شد .محلول رادیکال
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نمونهها نیز از رابطه  2به دست آمد (سلیمانی و

دمای  15درجه سانتیگراد در انکوباتور قرار

همکاران.)3190 ،

گرفت .باکتریها با غلظت  1/0مک فارلند توسط
سواپ پنبه استریل به صورت چمنی در پلیت

رابطه :0
AF (%) = [(AC – AS) / AC] × 100

 :ACجذب شاهد؛  :ASجذب نمونه.

حاوی محیط کشت مولر هینتون کشت داده
شدند و بالفاصله دیسکهای استریل توسط
پنس استریل شده روی پلیتها با فاصله مناسب

رابطه :2
In (%) = [(AB – AS) / AB] × 100

 :ABجذب شاهد؛  :ASجذب نمونه.

از دیواره و از یکدیگر قرار داده شد .عصارههای
بخش پوست ،گناد و خار توسط سمپلر به میزان
 30میکرولیتر از عصاره با غلظت  32/0میلیگرم

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره بخشهای

در میلیلیتر روی دیسکها ریخته شد .سپس

مختلف توتیای دریایی

پلیتها به صورت وارونه در دمای  10-15درجه

اثرات ضدباکتریایی عصاره ،بر باکتریهای

سانتیگراد انکوباتور به مدت  20-00ساعت قرار

بیماریزای انسانی شامل باکتریهای گرم مثبت

داده شدند .پس از انکوبه کردن قطر ناحیههای

Staphylococcus

مهار رشد توسط کولیس ورنیه با دقت

 aureusو گرم منفی ،Escherichia coli

اندازهگیری شد (;Jahan et al., 2013

Salmonella ،Vibrio parahaemolyticus

.)Abubakar et al., 2012

 Bacillus cereusو

 typhiو  Pseudomonas aeruginosaمورد
بررسی قرار گرفت .تمامی باکتریها به صورت

حداقل غلظتهای بازدارندگی و کشندگی

لیوفیلیزه از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

بخشهای مختلف خیار دریایی

ایران تهیه شدند .باکتریها ابتدا در محیط کشت

برای عصاره خیار دریایی به ازای هر باکتری

نوترینت براث کشت شدند.و برای کشت آنها در

از روش رقت لولهای مایع استفاده شد .برای هر

پلیت از محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده

باکتری مجزا از یک سری لولههای  9تایی که 5

شد ( .)Abubakar et al., 2012به این ترتیب

لوله برای غلظتهای مختلف هر عصاره

که  21میلیلیتر از محیط کشت درون ظروف

(غلظتهای  9/6 ،0/0 ،2/0 ،3/2 ،1/6 ،1/1و

پتری ریخته شد ،سپس به مدت  20ساعت در

 39/2میلیگرم در میلیلیتر) ،یک لوله به عنوان
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شاهد مثبت (محیط کشت براث و باکتری) و
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تجزیه و تحلیل دادهها

یک لوله به عنوان شاهد منفی (محیط کشت

تفاوت میانگین بین گروههای تیمار با

براث به تنهایی) در نظر گرفته شد .به تمامی

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (One-way

لولهها به جز شاهد منفی 31 ،میکرولیتر از

 )ANOVAو پسآزمون دانکن (Duncan’s

سوسپانسیون باکتری نیم مکفارلند اضافه و

 )Multiple Rangeدر سطح اطمینان 1/90

توسط سمپلر باکتری در محیط کشت مخلوط

درصد در نرمافزار  SPSSنسخه  21مورد بررسی

شد .لولهها به مدت  20ساعت در انکوباتور با

آماری قرار گرفت .کلیه نمودارها در نرمافزار

دمای  15درجه سانتیگراد قرار داده شدند و

 Microsoft Excel 2013رسم شد .نتایج به

آخرین لوله (کمترین غلظت) که هیچ کدورتی

صورت میانگین دادهها (از سه تکرار)  ±انحراف

نداشت ،به عنوان حداقل غلظت ممانعتکنندگی

معیار در هر غلظت ارائه شده است.

( )MICدر نظر گرفته شد (.)Nicolas, 2016
تمام لولههای فاقد کدورت برای تعیین حداقل

نتایج

غلظت کشندگی ( )MBCعصارههای مورد نظر

بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای خیار

به روش پورپلیت کشت داده شدند 3 .میلیلیتر

دریایی و توتیای دریایی

از محیط کشت فاقد رشد باکتری از لوله مورد

فعالیت آنتیاکسیدانی عصارهها برای نشان

نظر برداشته ،در پلیت ریخته شد و  39میلیلیتر

دادن توانایی جذب رادیکالهای آزاد DPPH

از محیط کشت نوترینت آگار سرد شده به آن

مورد ارزیابی قرار گرفت .مقدار  IC50عصاره خیار
 3003/20±20/02میکروگرم بر

اضافه شد .پلیتها به مدت  20ساعت در

دریایی

انکوباتور قرار داده شدند .کمترین غلظتی از

میلیلیتر و مقدار  IC50برای توتیای دریایی

عصاره که قادر به از بین بردن  99/9درصد

 200/20±21/13میکروگرم بر میلیلیتر

باکتریها شود به عنوان حداقل غلظت کشندگی

محاسبه شد IC50 .برای اسید اسکوربیک

عصاره در نظر گرفته شد (.)Nicolas, 2016

 10/32±30/93میکروگرم بر میلیلیتر به دست
آمد.
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نمونه شاهد (اسید اسکوربیک) دارای توان

اسکوربیک) به ترتیب در جدولهای  3و  2در

باالتری در جذب رادیکالهای آزاد  DPPHدر

غلظتهای مختلف عصاره نشان داده شده

مقایسه با عصاره خیار دریایی و توتیای دریایی

است .در تمامی تیمارهای مورد بررسی ،درصد

بود .عصاره خیار دریایی پایینترین قدرت مهار

مهار رادیکال آزاد ،با افزایش غلظت افزایش

اکسیداسیونی را داشت.

معنیداری داشت ( .)P<1/10مقایسه بین

نتایج بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره

توانایی مهار رادیکال  DPPHتوسط عصاره

خیار و توتیای دریایی در شکل  3نشان داده

پپتیدی توتیا و خیار دریایی با شاهد اسید

شده است .با افزایش غلظت عصاره از  01به 211

اسکوربیک ،نشان دهنده قدرت مهار پایینتر این

میلیگرم در میلیلیتر ،فعالیت آنتیاکسیدانی

عصارهها در هر دو جانور دریایی در مقایسه با

افزایش معنیداری داشت ( .)P<1/10در توتیای

شاهد بود (.)P<1/10

دریایی در غلظت  01میلیگرم در میلیلیتر،
میزان درصد مهار رادیکال آزاد  DPPHاز 301
به  121میلیگرم در میلیلیتر و در خیار دریایی
از  305به  021میلیگرم در میلیلیتر در غلظت
 211میلیگرم در لیتر عصاره رسید (.)P<1/10
با افزایش غلظت اسید اسکوربیک (شاهد)
فعالیت آنتیاکسیدانی نیز افزایش یافت
( .)P<1/10در غلظتهای مختلف ،فعالیت
آنتیاکسیدانی عصاره توتیای دریایی به شکل
معنیداری کمتر از عصاره پپتیدی خیار دریایی
بود ( .)P<1/10اسید اسکوربیک کمترین
فعالیت آنتیاکسیدانی را در مقایسه با خیار
دریایی و توتیایی دریایی داشت (.)P<1/10
توانایی مهار رادیکال  DPPHعصاره پپتیدی
توتیا و خیار دریایی و نیز شاهد (اسید

حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی عصاره
بخشهای مختلف خیار دریایی

غلظت بازدارندگی و کشندگی عصاره
بخشهای مختلف خیار دریایی بر روی
باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در
جدول  1نشان داده شده است .عصاره سه
بخش گناد ،پوست و خار توانست باکتری
 Staphylococcus aureusرا مهار کند .گناد
توانست تاثیر بازدارندگی و کشندگی بر روی
باکتری  Bacillus cereusو Escherichia

 coliداشته باشد .عصاره خیار دریایی
نتوانست باعث مهار  Salmonella ،Vibrioو
 Pseudomonasشود.
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شکل  :0بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای پپتیدی خیار دریای  Holothuria leucospilotaو توتیای
دریایی ( Echinometra mathaeiمیانگین  ±انحراف معیار) .حروف متفاوت در هر گروه نشان دهنده وجود
اختالف معنیدار بین غلظتهای مختلف است (.)P>1/10

جدول  :0میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHعصاره توتیای دریایی Echinometra mathaei

(میانگین  ±انحراف معیار)
غلظت عصاره
(میلیگرم در میلیلیتر)

میزان مهار رادیکال آزاد DPPH
(میلیگرم اسید اسکوربیک در گرم عصاره)

توتیای دریایی

شاهد (اسید اسکوربیک)

01

30/21±3/33 Aa

311/30±5/93 Ba

01

30/00±2/31 Aa

91/30±1/25 Ba

021

20/33±0/31 Ab

51/01±0/90 Bb

061

11/35±2/30 Ab

01/20±0/33 Bc

211

21/23±0/30 Ac

11/31±3/01 Bd

حروف کوچک غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنیدار بین غلظتهای مختلف در هر ستون و حروف بزرگ
غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنی دار بین نمونه مورد مطالعه و شاهد در هر غلظت (در هر ردیف) است
(.)P<1/10
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جدول  :2میزان مهار رادیکال آزاد  DPPHعصاره خیار دریایی Holothuria leucospilota

(میانگین  ±انحراف معیار)
میزان مهار رادیکال آزاد DPPH

غلظت عصاره
(میلیگرم در میلیلیتر)

(میلیگرم اسید اسکوربیک در گرم عصاره)

خیار دریایی

شاهد (اسید اسکوربیک)

01

36/01±2/99 Aa

11/03±0/33 Ba

01

Aa

39/00±1/33

Bb

06/33±1/05

021

Ab

10/31±1/00

Bc

56/03±1/31

061

Abc

00/11±0/90

211

Ac

06/33±1/56

Bd
Be

330/31±6/99

305/31±31/55

حروف کوچک غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنیدار بین غلظتهای مختلف در هر ستون و حروف بزرگ
غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنیدار بین نمونه مورد مطالعه و شاهد در هر غلظت (در هر ردیف) است
(.)P<1/10
جدول  :3حداقل غلظتهای بازدارندگی ( )MICو کشندگی ( )MBCعصاره بخشهای مختلف
خیار دریایی Holothuria leucospilota

باکتری
Staphylococcus aureus

Bacillus cereus

Escherichia coli

Vibrio parahaemolyticus

Salmonella typhi

Pseudomonas aeruginosa

شاخص

غلظت عصاره (میلیگرم در میلیلیتر)

پوست

گناد

خار

MIC

39/2

0/0

9/6

MBC

39/2

9/6

39/2

MIC

-

9/6

-

MBC

-

39/2

-

MIC

-

9/6

-

MBC

-

39/2

-

MIC

-

-

-

MBC

-

-

-

MIC

-

-

-

MBC

-

-

-

MIC

-

-

-

MBC

-

-

-
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بررسی فعالیت ضدمیکروبی (قطر هاله عدم

( .)P<1/10عصاره گناد در غلظت 3011

رشد) عصاره بخشهای مختلف توتیایدریایی

میکروگرم در میلیلیتر و در دو غلظت 3111

با توجه به این که از روش  MICبرای عصاره

و  3011میکروگرم در میلیلیتر ،به ترتیب

توتیا نتایج دقیقی به دست نیامد ،از روش قطر

توانستند تاثیر ضدباکتریایی بر روی E. coli

هاله عدم رشد استفاده شد .در هر سه بخش

و  V. parahaemolyticusداشته باشند

گناد ،پوست و خار توتیای دریایی افزایش

(P<1/10؛ شکل  .)2عصاره گناد در سه غلظت

فعالیت ضدباکتریایی در مقابل  S. aureusبا

 3111 ،011و  3011میکروگرم در میلیلیتر

افزایش غلظت عصاره روندی افزایشی داشت

قدرت مهار  B. cereusرا داشت ( .)P<1/10در

(شکل  .)2در هر سه غلظت  3111 ،011و

مورد عصاره پوست ،غلظتهای  3111و 3011

 3011میکروگرم در میلیلیتر عصاره ،گناد

میکروگرم در میلیلیتر فعالیت ضدباکتریایی

باالترین و خار کمترین قدرت مهار باکتری

مقابل  B. cereusداشتند (شکل .)2

aureus

Staphylococcus

را

داشت

شکل  :2بررسی فعالیت ضدباکتریایی (قطر هاله عدم رشد) غلظتهای مختلف عصاره بخشهای مختلف
توتیای دریایی ( Echinometra mathaeiمیانگین  ±خطای استاندارد) .حروف متفاوت در هر گروه نشان
دهنده وجود اختالف معنیدار بین غلظتهای مختلف است (.)P>1/10

فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدباکتریایی توتیای دریایی و خیار دریایی
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عصاره خار در غلظتهای  011تا 3011

به دسترسی گسترده به این موجودات در ایران

میکروگرم در میلیلیتر فعالیت ضدباکتریایی در

به واسطه همجاری با خلیج فارس ،در این

مقابل  S. typhiنداشت .در غلظت 3011

مطالعه اثرات آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی

میکروگرم در میلیلیتر ،عصاره گناد در مقایسه

عصاره خیار و توتیای دریایی مورد بررسی قرار

با پوست فعالیت ضدباکتریایی باالتری در مقابل

گرفته است .اکسیداسیون یک واکنش ضروری

 S. typhiداشت (شکل  .)2روند افزایش

در همه موجودات زنده است که سبب تشکیل

فعالیت ضدباکتریایی عصاره گناد در مهار

رادیکالهای آزاد و گونههای دیگر اکسیژن فعال

 P. aeruginosaبا افزایش غلظت عصاره

( )ROSمیشود که نقش مهمی در انتقال

معنیدار بود ( )P<1/10و در غلظت 3011

سیگنالها دارند .از طرف دیگر رادیکالهای آزاد

میکروگرم در میلیلیتر عصاره باالترین فعالیت

میتوانند سبب بیماریهای زیادی در انسان

ضدباکتریایی را داشت .در مورد دو عصاره پوست

شوند ( .)Kulawik et al., 2013ترکیبات

و خار ،فقط در غلظت  3011میکروگرم در

آنتیاکسیدانی مانع از اتصال اکسیژن به لیپید

میلیلیتر ،فعالیت ضدباکتریایی مشاهده شد

میشود و از طرفی با درگیرکردن رادیکالهای

(P<1/10؛ شکل .)2

آزاد از تخریب آنها جلوگیری میکند ( Kong

 .)et al., 2016در مطالعه حاضر فعالیت
بحث

آنتیاکسیدانی عصارهها در هر دو گونه دریایی با

اقیانوسها و دریاها بیش از  51درصد سطح

افزایش غلظت عصاره روندی افزایشی داشت ،به

زمین را فرا گرفتهاند و منبع سرشاری از بسیاری

طوری که در غلظت  211میلیگرم در میلیلیتر

از موجوداتی همانند ماهی ،نرمتنان ،دوکفهایها،

از عصارههای توتیا و خیاردریایی به ترتیب

سرپایان و سختپوستان هستند که به سبب

به  121و  021میلیگرم در میلیلیتر رسید.

داشتن ترکیبات زیستفعال ،نقش مهمی در

 Zhouو همکاران ( )2130عنوان کردند که

فعالیتهای اقتصادی و تحقیقاتی ایفا میکنند

قدرت احیاکنندگی خار توتیای دریایی

( .)Rizzetti et al., 2017از آنجا که امروزه

 Strongylocentrotus nudusوابسته به

آنتیاکسیدانها و ضدباکتریها نقش مهمی در

غلظت است و با افزایش غلظت ،میزان قدرت

جلوگیری از بیماریهای مختلف دارند و با توجه

احیا نیز افزایش مییابد .احتماال حضور

[ ]98عبیاوی و رومیانی

اسیدهای

آمینه
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مهار

تیروزین ،تریپتوفان ،میتونین ،سیستئین و

هیدروفوب،

در

پراکسیداسیون لیپید با افزایش حاللیت پپتیدها

پرولین به طور معناداری با فعالیت مهارکنندگی

در لیپید و برهمکنش با رادیکال آزاد سهیم

پپتیدها همبستگی دارد ( .)Li et al., 2013در

باشد .همچنین اسیدهای آمینه هیستیدین،

مطالعه پیشهورزاد و همکاران ( )3191توان

پرولین ،والین ،گلیسین و لوسین موجود در

جذب رادیکالهای آزاد Butylated ( BHT

توالی پپتید ،در فعالیت جذب رادیکال سهیم

 )Hydroxytolueneدر مقایسه با عصارههای

هستند که توجیه کننده فعالیت آنتیاکسیدانی

اتیل استاتی و متانولی دیواره بدن ،لوله گوارش،

عصاره توتیا و خیاردریایی است ( Puchalska

گناد و درخت تنفسی دو گونه Holothuria

 .)et al., 2014; Sila et al., 2014مقایسه

 parvaو  H. leucospilotaباالتر بودSciani .

فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره نشان داد که در

و همکاران ( )2136حضور پپتیدهایی مانند

تمامی غلظتهای مورد بررسی ،فعالیت

 FLSYو  PESLرا در خیار دریایی Arbacia

آنتیاکسیدانی خیار دریایی باالتر از فعالیت

 lixulaعامل فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره این

آنتیاکسیدانی توتیای دریایی بود ( .)P<1/10در

گونه آبزی معرفی کردند.

گونههای توتیای دریایی و خیار دریایی غلظت

در هر دو گونه مورد بررسی ،فعالیت مهار

 211میلیگرم در میلیلیتر عصاره به ترتیب با

رادیکال آزاد  DPPHتوسط عصاره توتیا و خیار

 21/23و  06/33میلیگرم اسید اسکوربیک

دریایی در مقایسه با آسکوربیک اسید کمتر بود.

بیشترین قدرت مهار رادیکالهای آزاد را داشتند

در مطالعه سلیمانی و همکاران ( )3190قدرت

که در تمامی غلظتهای عصاره فعالیت مهار

احیاکنندگی عصارههای انهگزانی گناد ،متانولی

رادیکال آزاد  DPPHخیار دریایی باالتر از

پوست و اتیل استاتی خار بیشتر از اسید

توتیای دریایی بود .به طور کلی پپتیدهای

اسکوربیک بود و  01میکروگرم در میلیلیتر

آنتیاکسیدانی به عنوان جاذب رادیکالی ،دهنده

اسید آسکوربیک به عنوان باالترین سطح غلظت،

پروتون و شالته کننده یون هستند .توالی

بهترین نتیجه را داشت .تفاوت در سطح غلظت

پپتیدهای زیستی ،عامل تعیین کننده در

عصاره و نوع عصاره (متانولی ،اتیلاستاتی و یا

فعالیت آنتیاکسیدانی است .حضور ریشههای

پپتیدی) دلیل احتمالی اختالف بین نتایج دو

اسید آمینهای مشخص ،بویژه هیستیدین،

مطالعه است.

فعالیت آنتیاکسیدانی و ضدباکتریایی توتیای دریایی و خیار دریایی
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پپتیدهای

Enterococcus faecalis ،Vibrio damsela

استخراج شده از بافتهای مختلف دارای

و  E. coliداشتند (.)Ibrahim, 2012

فعالیتهای ضدباکتریایی متفاوتی بودند .تفاوت

 Brasseurو همکاران ( )2135کارایی عصاره

قدرت ضدباکتریایی عصاره اندامهای مختلف در

خیار دریایی  E. mathaeiو Tripneustes

مطالعه اصلیان و همکاران ( )3190روی

 gratillaرا برای مقابله با باکتریهایی مانند

 Echinometra mathaeiگزارش شده است.

 B. subtilisو  Ebrahimiو همکاران ()2130

در مطالعه حاضر عصاره گناد خیار دریایی

فعالیت ضدباکتریایی عصاره خیار دریایی

توانایی مهار سه باکتری  E. coli ،B. cereusو

 H. parvaرا در برابر باکتریهای ،E. coli

 S. aureusرا داشت .تاثیر استفاده از عصاره

 P. aeruginosaو  E. faecalisاثبات کردند.

خیار دریایی بر روی باکتری  S. aureusدر

عصاره هر سه بخش گناد ،پوست و خار توتیا

مطالعه  Shakouriو همکاران ( )2136گزارش

نیز توانایی مهار باکتری  S. aureusرا داشتند و

شده است Li .و همکاران ( )2131فعالیت

در هر دو گونه ،عصاره گناد در مورد این باکتری

ضدباکتریایی عصاره پپتیدی توتیای دریایی

قدرت مهار باالتری در مقایسه با پوست و خار

 Strongylocentrotus droebachiensisرا

داشت .این فعالیت باالتر با توجه به این که گناد

به علت داشتن پپتیدهای  3 Centrocinو 2

در انتقال عوامل ایمنی به نسل بعد موثر است،

و همکاران ()2136

قابل توجیه است (.)Ebrahimi et al., 2018

پپتیدهایی مانند  FLSY ،DVKLو  LGSRرا

 Asleianو همکاران ( )2130در بررسی خواص

در گونههای Lytechinus ،Arbacia lixula

ضدمیکروبی اندامهای مختلف توتیای دریایی

 variegatusو Echinometra lucunter

 E. mathaeiسواحل جزیره ابوموسی دریافتند

عامل فعالیت ضدمیکروبی گزارش کردند.

که فعالیت ضدباکتریایی آنها تحت تاثیر نوع

دانستند.

Sciani

عصارههای استخراج شده از مایع سلومی

بافت و نوع باکتری گرم مثبت یا منفی بود

و نیز خیارهای دریایی کامل Holothuria

( .)P<1/10فعالیت ضدباکتریایی پوست به

و

عنوان اولین سد دفاع شیمیایی بدن علیه عوامل

 H. leucospilotaتاثیر ضدباکتریایی در مقابل

بیماریزا قابل توجیه است ( Brasseur et al.,

باکتریهای ،P. aeruginosa ،S. aureus

 .)2017شکوری و همکاران ( )3190اثرات

،scabra

atra

Holothuria
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ضدباکتریایی پوست توتیای دریایی گونه

ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی اجازه میدهد که

 E. mathaeiرا در مقابل باکتریهای گرم مثبت

این پپتیدها در آب قابل حل باشند و همچنین

 E. faecalisو  S. aureusو گرم منفی

به طور همزمان با الیه هیدروفوب غشای باکتری

 Uma ،E. coliو Parvathavarthini

هم میانکنش داشته باشند .این پپتیدها به

( )2130خاصیت ضدباکتری عصاره هیدروالکلی

دیواره غشای میکروارگانیسمها چسبیده و غشا

توتیای دریایی Temnopleurus alexandri

را بیثبات میکنند ،یا باعث ایجاد منفذ در سطح

را در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم

غشا میشوند و به این شکل سبب از بین رفتن

منفی مانند  E. coliو  Scianiو همکاران

میکروارگانیسمها

بر

( )2136ترکیب  Thymosinخیار دریایی

اسیدهای نوکلئیک و پروتئینهای آنزیمی اثر

 Strongylocentrotus purpuratusرا عامل

گذاشته ،باعث مرگ سلول باکتری میشوند

فعالیت ضدباکتریایی گزارش کردند .از نظر تعداد

( .)Venugopal, 2009البته عموما پپتیدهای

باکتریهای مهار شده توسط عصاره بخشهای

استخراجی از جانوران دارای عملکرد چند

مختلف ،عصاره استخراجی از پوست خیار

منظوره هستند و به طور همزمان در غشای

دریایی و عصاره استخراجی از گناد در توتیای

سلولی و داخل سلولی اثر میگذارند (شکوری

دریایی باالترین تعداد باکتریهای مهار شده را

و همکاران3190 ،؛ Hale and Hancock,

داشتند .تاثیر محدود فعالیت ضدباکتریایی

 .)2007در مجموع مطالعه حاضر اشاره بر این

عصاره خار در مقابل باکتریهای گرم مثبت

دارد که خارپوستان دریایی از جمله توتیای

و منفی مانند ،P. aeruginosa ،E. coli

دریایی و خیار دریایی ،میتوانند منابعی غنی

 S. aureusو  B. subtilisدر مطالعه راهی و

برای

و

همکاران ( )3196نیز نشان داده شده است و آنها

آنتیاکسیدانی جدید باشند .اما از نقطه نظر

پیشنهاد کردند که بخش پوست و گناد برای

داروسازی ،ترکیباتی میتوانند انتخاب مناسبی

استخراج و تخلیص ترکیبات تاثیر بیشتری

برای کاربردهای دارویی باشند که هیچگونه

دارند .ترکیبات پپتیدی تفاوت قابل مالحظهای

اثرات جانبی نداشته باشند .بنابراین تخلیص

در توالی اسیدهای آمینه و ساختار ساختمانی

ترکیبات فعال موجود در عصارههای خام حاضر

دارند و اکثر آنها دارای بار مثبت هستند .این

کشف

میشوند.

ترکیبات

همچنین

ضدباکتریایی
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و بررسیهای بیشتر آنها برای استفاده در علم

انتخابی بود .عصارههای هر سه بخش گناد،

داروسازی ضروری است.

پوست و خار توتیا و خیار دریایی توانایی مهار

در مجموع ،عصارههای خیار دریایی

باکتری  S. aureusرا داشتند .عصاره خیار

توتیای

دریایی توانایی مهار سه باکتری B. ،S. aureus

دریایی  Echinometra mathaeiفعالیت

 cereusو  E. coliرا داشت که گناد با مهار هر

مهارکنندگی

سه باکتری باالترین فعالیت ضدباکتریایی را

رادیکالهای آزاد را در تمامی غلظتهای مورد

نشان داد .عالوه بر این ،عصاره گناد توتیای

بررسی داشت و با افزایش سطح عصاره این

دریایی بر مهار تمامی باکتریهای مورد مطالعه

فعالیت افزایش یافت ،به طوری که در غلظت

تاثیر داشت .نتایج این مطالعه امکان استفاده از

 211میلیگرم در میلیلیتر باالترین فعالیت

عصارههای توتیا و خیار دریایی را به عنوان یک

آنتیاکسیدانی اندازهگیری شد .فعالیتهای

ترکیب ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی نشان داد.

leucospilota

آنتیاکسیدانی

Holothuria

و

قدرت

و

ضدباکتریایی عصاره تحت تاثیر نوع بافت
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Abstract
The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of sea cucumber
Holothuria leucospilota and sea urchin Echinometra mathaei extracts on Gram-positive
and Gram-negative bacteria, the antioxidant activity and inhibitory power of DPPH.
Samples of sea cucumber and sea urchin were collected from around Qeshm Island.
Antimicrobial activity of sea urchin was performed by examining the diameter of the
growth inhibition zone and in sea cucumber by tube dilution method. Concentrations of
40, 80, 120, 160 and 200mg/mL were used to evaluate the antioxidant activity. The results
showed that the antioxidant activity of the extracts of both animals increased with
increasing the concentration of the extract (P<0.05) and at the concentration of
200mg/mL reached to 320±5.57 and 420±6.95mg of ascorbic acid/g of extract in sea
urchin and sea cucumber, respectively. In all studied concentrations, the antioxidant
activity of sea cucumber was higher than sea urchin (P<0.05). In both animals, the
concentration of 200 mg/mL of peptide extract with 20.21±5.15 and 56.11±3.76mg of
ascorbic acid/g, had the highest free radical scavenging power and in both species, DPPH
inhibition activity was lower compared to ascorbic acid (P<0.05). Peptide extracts of all
three parts of the gonads, skin and spines of the studied animals were able to inhibit
Staphylococcus aureus. Concentrations of 1000 and 1500μg/mL of peptide extract of sea
urchin gonad were able to inhibit all bacteria but no significant difference was observed
between these two concentrations (P>0.05). The results of the present study showed that
sea urchin and sea cucumber can be rich sources of antibacterial and antioxidant
compounds. The results of the present study showed that sea urchin was able to show
antibacterial effect on gram-negative bacteria.
Key words: Extract, DPPH Free Radical, Gram-positive Bacteria, Gram-negative
Bacteria.
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