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 Background and Objectives: Today, the increasing failure of chemotherapy and antibiotic resistance 

displayed by pathogenic bacteria infectious agents have caused the screening of new secondary 
metabolites with various chemical structures of marine crustaceans, mollusks, and echinoderms with 
desirable antibacterial activity. This study was designed to determine the antimicrobial effect of muscle 
wall methanol and acetone extracts of four species of sea cucumber (Holothuria arenicola, H. 
leucospilota, Stichopus hermanni, S.horrens) in Chabahar coasts on some rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) pathogenic bacteria (Lactococcus garvieae, Aeromonas hydrophila, Yersinia ruckeri and 
Streptococcus iniae). 

Methods: An experimental study was conducted at in vitro conditions. Observed variables include sea 
cucumber species, different concentrations of extracts, and bacterial strains. After preparing extracts of 
mentioned sea cucumber by maceration method, the antimicrobial effect of outcome extracts from their 
muscle wall was investigated in two different ways: disk diffusion and well diffusion 

Findings: At acetone extract of S.horrens, the highest growth inhibition zone for Y. ruckeri and A. 

hydrophila bacteria at 12 mg/mL concentration in disk diffusion method (11.10 and 13.03 mm) were 
seen, respectively. Different concentrations of methanol extract of S. hermanni, H. leucospilota, and H. 
arenicola were inactive on the tested bacteria. While Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of 
acetone extracts of S.horrens for Y. ruckeri and A. hydrophila was 0.625 and 1.25 mg/mL respectively, 
and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for Y. ruckeri and A. hydrophila bacteria were 2.5 and 
2.5 mg/mL respectively in well diffusion method. 

Conclusion: Generally, it type of extract, sea cucumber species and also bacterium strain are influenced 

on growth inhibition zone, MIC and MBC. Acetone extract of S. hermanni and S. horrens sea cucumbers 
can prevent the growth of Y.ruckeri bacterium tested by both methods (disk diffusion and well). 
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 )علوم دریایی( پژوهشی همقال

ماریزای های بیهای دیواره عضالنی چهار گونه خیار دریایی روی برخی باکتریباکتریایی عصاره اثر ضد

 (Oncorhynchus mykiss)کمان آالی رنگینماهی قزل

 3 یتیهدااکبر ، سید علی7مرادلو ، عبدالمجید حاجی *،5 یاکبر، پریا 1 ینیحس، سید عباس 2موحد مهنا محمدی

 رزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانبرداری آبزیان، دانشکده علوم شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاودانش آموخته دکتری گروه تولید و بهره 1

 برداری آبزیان، دانشکده علوم شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراناستاد گروه تولید و بهره 2

 ایرانوم دریایی چابهار، چابهار، دانشیار گروه شیالت دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و عل 3

 استاد گروه، گروه تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده علوم شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران 4

 ایران دانشیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده علوم شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، 5
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امروزه شکست فزاینده شیمی درمانی و مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داده شده توسطط عوامط   پیشینه و اهداف: 

ای ثانویه جدیطد بطا سطاختارهای شطیمیایی م تلط  سط ت بیماریزا باعث غربالگری متابولیت ه یهایباکترعفونی 

مطلوب شده است. این مطالعه بطا هطدب بررسطی اثطر  پوستان دریایی، نرم تنان و اکینودرم ها با فعالیت ضد باکتری

 H.arenicola ،Stichopusعصطاره متطانولی و اسطتونی دیطواره ع طالنی چهطار گونطه خیطار دریطایی   یکروبیضدم

horrens ،S.hermanni  وH.leucospilotaکمططان آالی رنگینهططای بیمططاریزای مططاهی  ططز ( بططر برخططی باکتری

 Oncohrynchus mykiss از جملطه )Lactococcus garvieae ،Aeromonas hydrophila ،Yersinia ruckeri 

 انجام شد. invitroروش تجربی و  بهطراحی گردید. تحقیق  Streptococcus iniaeو 

های باکتریایی اسطت. و سویه هاعصارهم تل   یهاغلظت خیار دریایی، یهاگونهای تجربی شام  متغیره :هاروش

هطای حالط  از دیطواره ضطد میکروبطی عصطارهخیار دریایی مذکور به روش خیسطاندن، اثطر  یهاعصارهپس از تهیه 

 رفت.با دو روش م تل  انتشار دیسک و انتشار چاهک مورد بررسی  رار گ هاآن یاچهیماه

گطرم بطر میلی 12در غلظطت  .hydrophila Aو  Y. ruckeri یهایباکتربیشترین  طر هاله عدم رشد در  ها:یافته

های م تلط  مشاهده شد. غلطت S.horrensمتر در عصاره خیار دریایی میلی 73/13و  17/11 بیترتلیتر به میلی

هطای در برابطر تمطام باکتری H. leucospilotaو  S. Hermanni ،H. arenicolaدریطایی  یارهطایخعصاره متانولی 

 .Yهطای از رشطد باکتری S.horrensکه عصاره استونی خیار دریایی نداشتند. در حالی یضدباکترمورد آزمایش، اثر 

ruckeri و A. hydrophila  لیتر جلوگیری نمود و منجطر گرم بر میلیمیلی 25/1و  525/7های در غلظت بیترتبه

 لیتر شد.گرم بر میلیمیلی 5/2و  5/2های در غلظت بیترتبه  A. hydrophilaو  Y. ruckeriهای کتریبه مرگ با

رسد که نوع عصاره، گونه خیار دریایی و همچنین توع باکتری در تشکی   طر می نظردر ک ، به  گیری:نتیجه

از رشد باکتری  S.horrensو  S.hermanni دریایی یارهایخباشد. عصاره  رگذاریتاث MBCو  MICهاله عدم رشد، 

Y. ruckeri تواند جلوگیری نماید.به دو روش انتشار دیسکی و چاهک، می 
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 قدمهم

( طی Oncorhynchus mykissکمان  آالی رنگینپرورش ماهی  ز 
سالیان اخیر با شتاب زیادی توسعه یافته است، مزارع جدید ساخته 

اند و میزان تولید در واحد سطح افزایش چشمگیری پیدا کرده شده
در واحد سطح  ای که با افزایش تراکم ماهیاست. همراه چنین توسعه

تر در های عفونی با سرعت هرچه تماماست، انواع بیماری روروبه
خسارتی  کهیطوریابند، به جمعیت ماهیان پرورشی گسترش می

 .[1] کندبیش از ده درلد تولیدات ساالنه را به این لنعت وارد می

ترین عوام  بیماریزایی در عصر حاضر عوام  میکروبی یکی از شایع
. در [1] باشد( میO.mykissکمان  آالی رنگیندر مزارع پرورش  ز 

ها نسبت به های بیماریزا و مقاومت آنتکام  مداوم میکروب جهینت
 مؤثرها، همیشه تقاضا برای توسعه ترکیبات جدید و مواد بیوتیکآنتی
. لذا در چند دهه گذشته، [3, 2] میکروبی وجود داشته است ضد

های جدید داروهای ضد میکروبی از تحقیقات جهت کش  سرنخ
خشکی به ا یانوس گرایش پیدا کرده است و نقش ترکیبات طبیعی با 
منشاء دریایی، در علوم پزشکی و دارویی بسیار مورد توجه  رار گرفته 

 .[5, 4] است

در عصر حاضر ترکیبات طبیعی نقش بسیار زیادی در علوم پزشکی و 
، در این میان نقش ترکیبات طبیعی با منشاء ندینمایمدارویی ایفا 
 رسدیم نظربه. باشدیماخیر بسیار حائز اهمیت  یهاسا دریایی در 

  یدلبههیدروژن که  یهااتموجود ترکیباتی با ساختار استروژنی و 
محیط زیست جانداران دریایی، آب، چنین ساختارهایی شک  

. با [4] دینمایمرا از سایر ترکیبات طبیعی متمایز  هاآن ردیگیم
کمتر از چهار دهه از تالش دانشمندان در رابطه با  کهآنوجود 

اما تعداد  گذردیمخواص زیستی ترکیبات شیمیایی جانداران دریایی 
تاکنون  [5] این ترکیبات نسبت به سایر منابع بسیار بیشتر است

ترکیب طبیعی از جانداران دریایی است راج و  15777نزدیک به 
ترکیب با خواص دارویی در  45شناسایی شده است که از این تعداد 

 یهایبررس. [0] مراح  آزمایشی پیش بالینی و بالینی  رار دارند
درلد ترکیبات ضد  57که بیش از  دهدیمانجام شده نشان 

باکتریایی منشاء طبیعی دارد، بر اساس یک برآورد ا تصادی در 
ب تولید ترکیبات میلیون دالر لر 27آمریکا ساالنه مبلغی بیش از 

 دهدیم. مطالعات انجام شده نشان [8] شودیمضد باکتریایی 
خیارهای دریایی منبع غنی از ترکیبات طبیعی با خواص بیولوژیک 

( sea cucumber . خیار دریایی باشندیممانند اثرات ضد باکتریایی 
جزء  (،Holothuroidea درشاخه خارپوستان و در رده خیارسانان 

دریایی هستند و مح  سکونت این جانوران های مهمی از اکوسیستم
باشد که این مناطق دارای های مرجانی میدریایی، اکوسیستم

. موکوس تولید شده از [1] تولیدات و بیوماس باالیی است
باشند های مرجانی منبع دیگری از مواد آلی میهای ل رهمتابولیت

, 17] نمایدکه بستر بسیار مناسبی را برای رشد باکتری فراهم می

های ثانویه با اثرات . لذا خیار دریایی با تولید متابولیت[11
 ژهیوها به ، خود را در مقاب  انواع میکروارگانیسمییایضدباکتر
 .[12] ندکها محافظت میباکتری

دست آمده از خیار دریایی های بهدر تحقیقاتی که اخیراً روی عصاره
 آن به اثبات رسیده است ییایضدباکترلورت گرفته است، خواص 

عنوان مثا ، در تحقیقی عصاره متانولی خیار . به[13-10, 11]
های گرم منفی از رشد باکتری Holothuria leucospilotaدریایی 

 marcescensو  coli Escherichia ،onella typhiSalm شیآزما
Serratia  جلوگیری نمود اما عصاره آبی بر روی هیچ یک از
نشان نداد و منجر به مرگ باکتری  ییایضدباکترها اثر باکتری

Staphylococcus aureus  گرم بر لیتر شدمیلی 47در غلظت 
. در پژوهش دیگر مش ص شد که که عصاره کلروفرمی خیار [11]

گرم بر میلی 17و  5های در غلظت H. leucospilotaدریایی 
بود. در  E.coliلیتر دارای اثر ضد باکتریایی در برابر باکتری میلی
که عصاره هگزانی است راج شده از این خیار دریایی، در غلظت حالی
. در [18] ب مرگ این باکتری گردیدلیتر سبگرم بر میلیمیلی 17

استونی است راج شده -پژوهش دیگر مش ص شد که عصاره متانولی
دارای  Parastichopus parvimensisز دیواره بدن خیار دریایی ا

به  Bacillus subtilisو  .coliEهای در برابر باکتری یاثرضدباکتر
 .[10] روش انتشار دیسک بود

عالوه بر برخورداری از خیار دریایی گونه آبزی با ارزشی است که 
درلد  2درلد پروتئین و  55پروتئین کافی و ارزش غذایی باال  

و لنعت داروسازی مورد  هایماریبچربی( در درمان بسیاری از 
. این موجودات دارای ارزش ا تصادی باالیی ردیگیماستفاده  رار 

. بیشترین باشندیمهستند و به عنوان یک محصو  تجاری مطرح 
ا تصادی این آبزیان در شرق آسیا در لنایع غذاسازی و  کاربرد

. خیارهای دریایی از لحاظ ارزش غذایی باشندیمداروسازی سنتی 
، B1، ویتامین A یهانیتامیودارای ترکیبات باارزشی مانند 

کلسیم، منیزیم، آهن و  خصوصبهریبوفالوین، نیاسین، مواد معدنی 
 .[12] روی هستند

خیار دریایی گونه آبزی با ارزشی است که عالوه بر برخورداری از 
درلد  2درلد پروتئین و  55پروتئین کافی و ارزش غذایی باال  

و لنعت داروسازی مورد  هایماریبچربی( در درمان بسیاری از 
. این موجودات دارای ارزش ا تصادی باالیی ردیگیمده  رار استفا

. بیشترین باشندیمهستند و به عنوان یک محصو  تجاری مطرح 
کاربرد ا تصادی این آبزیان در شرق آسیا در لنایع غذاسازی و 

با توجه به خواص بیولوژیک  .[12] باشندیمداروسازی سنتی 

اثرات ضد باکتریایی  ژهیوبهثانویه خیارهای دریایی،  یهاتیمتابول
 یهایماریبو از طرب دیگر شناسایی برخی از  هاآنموجود در 

باکتریایی نظیر استرپتوکوکوزیز، الکتوکوکوزیز و یرسینوزیز در برخی 
 ز  آالی کشور، این مطالعه با هدب بررسی خواص  از مزارع پرورش
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دست آمده از دیواره های استونی و متانولی بهضد باکتریایی عصاره
، Holothuria arenicola  ع النی چهار گونه خیار دریایی

Stichopus horrens ،S.hermanni  و. leucospilotaH بر برخی )
 Lactococcus  کماننیرنگیآال ز های بیماریزای ماهی باکتری

garvieae ،Aeromonas hydrophila ،Yersinia ruckeri  و
Streptococcus iniae  به دوروش انتشار دیسک )Disk 

diffusion  و چاهک )Well diffusion.طراحی گردید ) 

 پژوهش روش

 دریایی یارهایختهیه . 2
از منطقه زیر جذر و مدی دریا با مو عیت  1310در بهمن ماه 

از اعماق  Eʹ31 º57،N ʹ15º25و  Eʹ30 º57،N ʹ10º25رافیایی جغ
عدد از هر چهار گونه خیار دریایی،  1متری، 27الی  15
 H.arenicola ،Stichopus horrens ،S.hermanni  و

H.leucospilota یاشهیش( به روش غوالی لید و درون ظروب 
سایی جنس حاوی آب دریا به آزمایشگاه انتقا  داده شدند. برای شنا

ها های ظاهری آندریایی مورد مطالعه، ویژگی یارهایخو گونه 
بررسی و با کلید شناسایی معتبر  فائو( مطابقت داده شد. ابتدا با 

های داخلی برش خیار دریایی از سمت م رج به سمت دهان، ارگان
های کوچک یک ت لیه و ع الت دیواره بدن شسته شده و به تکه

های بریده شده از هرگونه خیار سپس تکه .شدندمتر بریده سانتی
گراد درجه سانتی -27های پالستیکی در دمای دریایی، درون کیسه

 .[11] گیری نگهداری شدندتا زمان عصاره

 گیری از چهار گونه خیار دریاییعصاره. 1
گرم  05دریایی از فریزر و انجمادزدایی،  یارهایخپس از خارج کردن 

درجه  45روز در دستگاه انکوباتور با دمای  2مدت  بهاز هر گونه، 
های خشک شود. سپس نمونه کامالً گراد  رار داده شده تا سانتی

ر آمدند. تمام لورت پودر د بهخشک شده توسط آسیاب خرد و 
گیری، در شرایط استری  و در زیر هود لورت گرفت. مراح  عصاره

منظور تهیه عصاره متانولی و استونی از هر گونه، به روش  به
ها  استون و لیتر از هر یک از حال میلی 577خیساندن، مقدار 

ساعت  02متانو ( به پودر هر گونه خیار دریایی اضافه شد و به مدت 
گراد( و درتاریکی  رار داده درجه سانتی 25آزمایشگاه  در دمای 

ساعت، محلو  حال  از لافی عبور داده شد تا  02پس از  شدند.
دریایی جدا گردد و در انتها حال  به همراه  یارهایخذزات معلق 

ترکیبات آلی موجود در نمونه با ی بماند. سپس به منظور تب یر 
ال ، به دستگاه روتاتوری در دمای دست آمده از هر ححال ، عصاره به

و عصاره حال  درون  منتق  145گراد با دور درجه سانتی 47
 .[11] ی چا ، تا زمان استفاده نگهداری شد

 تهیه باکتری. 5
های علمی و لنعتی کشور  مرکز کلکسیون از مرکز پژوهش 

( PTCC1884های  های لنعتی(، باکتریمیکروارگانیسم

Lactococcus garvieae ،Aeromonas hydrophila 
 PTCC1691 ،)Yersinia ruckeri  PTCC1887 و )

Streptococcus iniae  PTCC188 به لورت لیوفیلیزه خریداری )
ساعت بسته به  02تا  24ها به مدت سپس هر کدام از سویهشد. 

گراد در انکوباتور  رار درجه سانتی 30سرعت رشد باکتری در دمای 
های تک ایجاد شده برای انجام آزمایش استفاده داده شدند تا از کلنی

 [15] شود

 سنجش خواص ضد میکروبی به روش انتشار دیسک. 7
های متانولی و استونی چهار گونه بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره

به شرح ذی  (disc diffusion   سکیدخیار دریایی به روش انتشار 
های تک ایجاد شده، هر یک از لورت گرفت. پس از تشکی  کلنی

ا استفاده از آنس های باکتری از انکوباتور خارج شده و بسویه
های تک ایجاد شده به محیط کشت مولر هینتون براث در لوله کلنی

آزمایش اضافه شد. این کار تا زمانی که کدورت محیط کشت با 
( معاد  CFU/mL817×5/1کدورت لوله نیم مک فارلند  معاد  

گردد، ادامه یافت. همچنین جذب نوری آن نیز با دستگاه 
آمریکا( در طو  موج  HACH، ساخت 600DRاسپکتروفتومتر  مد  

میکرولیتر از محیط کشت حاوی  277نانومتر سنجیده شد.  577
پلیت حاوی محیط مولر هینتون آگار پ ش شد.  5باکتری در 

 25میلی متر( به  4/5های خالی  شرکت پادتن طب، دیسک
، 4های های استونی و متانولی با غلظتمیکرولیتر از هر یک از عصاره

لیتر آغشته گردیدند. همچنین به عنوان گرم بر میلیمیلی 12و  8
متی  سولفواکسید  یدهایی آغشته به کنتر  منفی دیسک

 Dimethyl solfoxide, DMSOبیوتیکی ( شدند. از دو دیسک آنتی
 37مبکروگرم در هر دیسک( و انروفلوکساسین   25تتراسایکلین  

کت پادگین طب به عنوان میکروگرم در هر دیسک( تهیه شده از شر
کنتر  مثبت در پلیت دیگر استفاده شد. هر پلیت به دو ناحیه تقسیم 
شد و در هر  سمت دیسک آغشته به عصاره  رار گرفت. سپس 

گراد درجه سانتی 30ساعت در انکوباتور با دمای  24ها به مدت پلیت
رای های مورد نظر بهای عدم رشد باکتری رار داده شدند.  طر هاله

گیری و به واحد ها با کولیس اندازهها و آنتی بیوتیکهر یک از عصاره
 [27, 10] متر بیان شدمیلی

 ضد میکروبی به روش انتشار چاهک سنجش خواص. 3
 Minimum Inhibitoryسنجش حدا   غلظت بازدارندگی  

Concentration,MICهای متانولی و استونی چهارگونه خیار ( عصاره
( لورت گرفت. پس well diffusionدریایی به روش انتشار چاهک  

از تهیه سوسپانسیون میکروبی معاد  نیم مک فارلند در محیط 
لر هینتون براث و رسیدن جذب نوری محیط حاوی باکتری کشت مو

میکرولیتر از  277نانومتر،  577در طو  موج  25/7به حدود 

 177لیتر آب مقطر ر یق شد. سپس میلی 5/12سوسپانسیون با 
های در چاهک 1:33میکرولیتر از باکتری با ر ت معاد  

پس از تایی  ساخت کشور چین( ری ته شد. س 15های میکروپلیت
های متانولی و استونی چهار گونه خیار دریایی مورد هر یک از عصاره
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، serial dilution  )17 ،5 ،5/2 ،25/1  سری ر ت 17مطالعه، 
گرم بر میلی 711/7و  731/7، 708/7، 155/7، 312/7، 525/7
های تهیه میکرولیتر از ر ت 47تهیه شد و  2:1لیتر( با ر ت میلی

های میکروپلیت و به لورت در هر یک از چاهکشده از هر عصاره 
 سه تایی روی محیط کشت حاوی باکتری ری ته شد.

 47میکرولیتر باکتری و  177های کنتر  مثبت حاوی چاهک
های کنتر  منفی میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون براث و چاهک

 47میکرولیتر محیط کشت مولر هینتون براث و  177نیز حاوی 
در نظر گرفته شد. جذب نوری،  DMSOعصاره و محلو   میکرولیتر

گراد درجه سانتی 30 ب  و بعد از  رار گرفتن در انکوباتور  در دمای 
گر االیزا  مد  ساعت( با استفاده از دستگاه  رائت 24به مدت 

MRP4 Plus  کمپانیHiperion نانومتر  577، اروپا( در طو  موج
 .[22, 21] گیری شداندازه

 Minimumبه منظور تعیین کمترین غلظت کشندگی  

bactericidal Concentration, MBCهایی که با اثر ( از چاهک
ساعت در انکوباتور شفاب با ی مانده  24ها بعد از گذشت دادن عصاره

ها مشاهده نشد، در کنار شعله در بودند و تغییری در جذب نوری آن
های حاوی محیط نوترینت آگار کشت داده شدند و سپس پلیت
 24گراد به مدت درجه سانتی 30ها در انکوباتور در دمای پلیت

 نشانری در سطح پلیت، ساعت  رار گرفتند. تشکی  کلنی باکت
دهنده این بود که عصاره دارای اثر کشندگی بر سویه باکتری نبود و 

که عدم تشکی  کلنی در تنها اثر مهار بر رشد را داشته است. در حالی
سطح پلیت نشان دهنده این بود که عصاره مورد نظر دارای خالیت 

تیب حدا   کشندگی بوده و باکتری را از بین برده است و به این تر
های متانولی و استونی بر سویه باکتری مورد غلظت کشندگی عصاره

 .[23] نظر مش ص شد

 تجزیه و تحلیل آماری. 5
 oneها به روش آنالیز واریانس یک طرفه  تجزیه و تحلی  داده

way analysis of variance ANOVA انجام گرفت نرما  بودن )
ها بر اساس آزمون کالموگراب اسمیرنوب با استفاده از نرم افزار داده

SPSS  بر اساس  مارهایتو جهت مقایسه میانگین بین  11ویرایش
درلد استفاده شد.  5دار ای دانکن در سطح معنین چند دامنهآزمو

استفاده  2717ویرایش  Excelو جهت محاسبات آماری از نرم افزار 
 شد.

 نتایج و بحث

های های محلو  گونهمطالعات اخیر نشان داده است که عصاره
م تل  خیار دریایی دارای ترکیبات فعا  طبیعی نظیر ساپونین، 

چرب ضروری  یدهایاسساکارید سولفاته و یکان، پلیگلوکز آمینوگل
اکسیدانی، هستند که دارای خواص زیستی متفاوتی نظیر خواص آنتی

. بنابراین، [24, 17]است یکروبیضدمو  ضدتومورشرائین،  ضدتصلب

اند کیفیت و اهمیت گذشته، اکثر محققان سعی کرده یهادههدر 
 های خیار دریایی بومی را تعیین کنند.گونه

های م تل  عصاره متانولی و استونی دیواره نتایج حال  از اثر غلظت
های مورد آزمایش بر  طر ع النی چهارگونه خیاردریایی و باکتری

آورده شده  2و  1ار دیسکی در جدو  هاله عدم رشد به روش انتش
لیتر عصاره متانولی خیار گرم بر میلیمیلی 12است. تنها غلظت 

 Y. ruckeriباعث مهار رشد باکتری گرم منفی  S.horrensدریایی 
  .Lو .S. iniae, hydrophila Aهایشد و بر مهار رشد باکتری

garvieae های م تل  عصارهتاثیری نداشت. همچنین غلظت 

لیتر( سه گونه خیار دریایی گرم بر میلیمیلی 12و  8، 4متانولی  
 S. hermanni. H. arenicola  وH. leucospilota اثری بر مهار ،)

 های مورد آزمایش نداشتند.رشد هیچ یک از باکتری

 .S بین چهارگونه خیار دریایی، تنها عصاره استونی خیار دریایی در

hermanni لیتر بطاعث گرم بر میلیمیلی 12 و 8هطای در غلظت
های که غلظت(. در حالی2شد  جدو    Y. ruckeriمهار رشد باکتری

در مهار رشد  S.horrensم تل  عصاره استونی خیطار دریایی 
هطای م تل  عصطاره استطونی باکتطری مطذکور نقش داشتند. غلظت

روی بر  H. leucospilotaو  H. arenicola دریطایی یطارهطایخ
 از خود نشان ندادند. یضدباکترهای مورد آزمایش، اثر باکتری

نتایج مربوط به مقایسه اثر گونه خیار دریایی دز  طر هاله عدم رشد 
های م تل  عصاره استونی در متر( ایجاد شده توسط غلظت میلی
نشان  3های مورد آزمایش به روش انتشار دیسکی در جدو  باکتری

های م تل  عصاره استونی دم رشد در غلظتداد که  طر هاله ع
با  hermanniS .و  S.horrensدیواره ع النی خیارهای دریایی 

بیشترین  طر  (.p<75/7داری را نشان دادند  یکدیگر اختالب معنی
در  .hydrophila A و Y. ruckeriی هایباکترهاله عدم رشد در 

متر میلی 73/13و  17/11لیتر به ترتیب گرم بر میلیمیلی 12غلظت 
مشاهده شد. بیشترین  S.horrensدر عصاره استونی خیار دریایی 

های  طر هاله عدم رشد در استفاده از تتراسایکلین، بر روی باکتری
hydrophila A.  وY. ruckeri که بیشترین مشاهده شد، در حالی

 طر هاله عدم رشد در استفاده از انروفلوکساسین مربوط به باکتری 
iniae S. های مورد داری را با بقیه باکتریبود که اختالب معنی

 (.p<75/7آزمایش از این نظر نشان داد  

ها دازای ترکیبات زیستی با توان رسد که هر یک از عصارهبه نظر می
ح ور مولد فعالی مانند ساپونین،  یی متفاوت هستند.ایضدباکتر

اسیدهای چرب ضروری گلوکز آمینوگلیکان، پلی ساکارید سولفاته و 
توان عام  اللی پیدایش این خواص در عصاره استونی را می

 S.hermanniو  S.horrensاست راج شده از دو گونه خیار دریایی 
توان انتظار داشت که با شناسایی و در این تحقیق دانست. لذا می

کنندگی بیشتری این عصاره اثر ممانعت مؤثرهاست راج این ترکیبات 
 گذاشت. به جای
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 متر( به روش انتشار دیسکیهای مورد آزمایش بر  طر هاله عدم رشد  میلیهای م تل  عصاره متانولی چهار گونه خیار دریایی و باکتریمقایسه اثر غلظت :2 جدول
Table 1: Table 1: Comparison of the effect of different concentrations of methanolic extracts of four species of sea cucumber and 

the tested bacteria on the diameter of the growth inhibition zone (mm) by disk diffusion method 

گونه خیار دریایی و 

گرم غلظت عصاره )میلی

 لیتر(بر میلی

Y. ruckeri S. iniae A. hydrophila L. garvieae 

S. Hermanni     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

S.horrens     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 a 15/7±15/8 - - - 

H. leucospilota     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

H. arenicola     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

 (متریلیقطرهاله عدم رشد )م کیوتیبیآنت

 a 15/7±73/18 c 27/7±77/0 a 15/7±73/11 d 27/7±77/5 تتراسایکلین

 c 27/7±77/17 a 15/7±73/10 d 15/7±73/0 b 15/7±73/15 انروفلوکساسین

 یعدم مهار کنندگ-(.p<75/7  باشندیم یآمار داریاختالب معن یم تل  دارا نیشده با حروب الت یار ام نشانه گذار  ،یدر هر رد

 

 متر( به روش انتشار دیسکیهای مورد آزمایش بر  طر هاله عدم رشد  میلیه استونی چهار گونه خیار دریایی و باکتریهای م تل  عصارمقایسه اثر غلظت :1 جدول

Table 2: Table 2: Comparison of the effect of different concentrations of Estonian extracts of four species of sea cucumber and 
the tested bacteria on the diameter of the growth inhibition zone (mm) by disk diffusion method 

گونه خیار دریایی و غلظت 

گرم بر عصاره )میلی

 لیتر(میلی

 (متریلیقطر هاله عدم رشد )م

Y. ruckeri S. iniae A. hydrophila L. garvieae 

S. Hermanni     

4 - - - - 

8 a 18/7±13/1 - - - 

12 a 14/7±70/11 - - - 

S.horrens     

4 - - a 15/7±73/8 - 

8 b 1/7±17/8 - a 15/7±15/11 - 

12 b 1/7±17/11 - a 15/7±73/13 - 

H. leucospilota     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

H. arenicola     

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

 یعدم مهار کنندگ-(.p<75/7  باشندیم یآمار داریاختالب معن یم تل  دارا نیشده با حروب الت یرار ام نشانه گذا  ،یدر هر رد
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 های مورد آزمایش به روش انتشار دیسکیهای م تل  عصاره استونی در باکتریمتر( ایجاد شده توسط غلظتمقایسه اثر گونه خیار دریایی دز  طر هاله عدم رشد  میلی .:5جدول 
Table 3: Comparison of the effect of sea cucumber species on growth inhibition zone diameter (mm) caused by different concentrations of 

Estonian extract in bacteria tested by disk diffusion method 

 باکتری و گونه خیار دریایی
 متر(هاله عدم رشد )میلی و قطر (لیترگرم بر میلیغلظت عصاره )میلی

7 5 21 

Y. ruckeri    

S. Hermanni - a 18/7±13/1 b 14/7±70/11 

S.horrens - b 1/7±17/8 a 1/7±17/11 

H. leucospilota - - - 

H. arnicola - - - 
S. iniae    

S. Hermanni - - - 
S.horrens - - - 

H. leucospilota - - - 
H. arnicola - - - 

A. hydrophila    

S. Hermanni - - - 

S.horrens a 15/7±73/8 a 15/7±15/11 a 15/7±73/13 

H. leucospilota - - - 

H. arnicola - - - 

L. garvieae    

S. Hermanni - - - 
S.horrens - - - 

H. leucospilota - - - 
H. arnicola - - - 

 عدم مهار کنندگی-(.p<75/7باشند  دار آماری میده با حروب التین م تل  دارای اختالب معنیدر هر ردی ، ار ام نشانه گذاری ش

 

Mokhlesi   گزارش کردند که عصاره  [15]( 2712و همکاران
متعلق به سواح  بستانه در خلیج  H.leucospilotaمتانولی گونه 

همچنین در تحقیق دیگر  .فارس فا د اثرات ضد باکتریایی بود
های م تل  عصاره متانولی، هگزان گزارش شد که هیچ یک از غلظت

اثر  H.leucospilotaو کلزوفرمی دیواره بدن خیار دریایی 
که  [15] از خود نشان نداد B.subtilisدر برابر باکتری  ییایضدباکتر

با تحقیق حاضر هم وانی داشتند. با بررسی فعالیت ضد باکتریایی 
شد که  مشاهده S.hermanii ساپونین است راج شده از خیار دریایی

ساپونین استروئیدی و گلیکوزید استروئیدی بر باکتری 
Staphylococcus aureus در مطالعه دیگری فعالیت [25] شد .

عصاره الکلی برخی گونه خیار دریایی مانند  ییایترضدباکضد ارچی و 
Actinopyga echinites ،A. miliaris  وA. scabra  نشان داد که
های مورد سایر گونه باکتری sp Bacillusبه استثنای گونه باکتری 

مورد  یهاعصارهنسبت به  A.hydrophilaو  E.coliمطالعه مانند 
که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.  [13] آزمایش حساس بودند

به دلی   احتماالًاین عصاره،  یکروبیضدمرسد که اثر به نظر می
ح ور عوام  میکروبی نظیر ساپونین های استروئیدی در عصاره خیار 

 دریایی است.

( و حدا   غلظت کشندگی MICا   غلظت مهاری  میزان حد
 MBC عصاره متانولی و استونی چهار گونه خیار دریایی بر روی )

 5و  4های مورد آزمایش به روش چاهک به ترتیب در جدو  باکتری

نشان داده شده است. نتایج نشان داد که تنها عصاره متانولی خیار 
 525/7در غلظت  riY.ruckeاز رشد باکتری  S.horrensدریایی 
لیتر جلوگیری نمود و منجر به مرگ باکتری مذکور گرم بر میلیمیلی

لیتر به روش چاهک شد. همچنین گرم بر میلیمیلی 5در غلظت 
از رشد  S.horrensو  S.hermanniدریایی  یارهایخعصاره استونی 

گرم میلی 525/7و  25/1به ترتیب در غلظت  Y. ruckeri هایباکتری
به  .ruckeriYجلوگیری نمود و منجر به مرگ باکتری  تریلیلیمبر 

لیتر به روش چاهک گرم بر میلیمیلی 5/2و  25/1ترتیب در غلظت 
به ترتیب در  S.horrensشد. همچنین عصاره استونی خیار دریایی 

لیتر منجر به مهار رشد و مرگ گرم بر میلیمیلی 5/2و  25/1غلظت 
های م تل ، مانع مهار ردید و در غلظتگ A.hydrophilaباکتری 

 5نشد  جدو   S. iniaeو  L. garvieaeهای گرم مثبت رشد باکتری
های م تل  عصاره جذب نوری غلظت (. رسم نمودار3و شک  
های بر باکتری S.horrens و S.hermanniدریایی  یارهایخاستونی 

Y.ruckeri  وA.hydrophila یو عصاره متانولی خیار دریای 
S.horrens  بر باکتریY.ruckeri های باالتر با نشان داد که در ر ت

 کاهش غلظت عصاره میزان جذب نوری افزایش یافته است. بیشترین
لیتر دو گونه خیار گرم بر میلیمیلی 711/7جذب نوری در غلظت 

 دریایی مشاهده شد.

ولی دست آمده در این تحقیق نشان داد که تنها عصاره متاننتایج به
در غلظت  Y.ruckeriاز رشد باکتری  S.horrensخیار دریایی 
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لیتر جلوگیری نمود و منجر به مرگ باکتری گرم بر میلیمیلی 525/7
لیتر به روش انتشار چاهک شد. گرم بر میلیمیلی 5مذکور در غلظت 

همچنین عصاره متانولی سه گونه دیگر خیارهای دریایی در 
فعالیت باکتریواستاتیک و باکتریسیدی  های م تل ، اثری برغلظت

چهار سویه باکتری مورد مطالعه نداشتند. همسو با نتایج این تحقیق، 
عصطاره متانولی، متطانولی/ آبی خیار دریایی  یضدبطاکتربررسی اثر 

H. tubulosa های باکتری بر سویهE.coli ،S. typhimurium ،S. 

aureus  وB. cereus های تریواستاتیک عصارهنشان دادکه اثر باک
ها بود و باکتری خیار دریایی مذکور بیشتر از اثر باکتریسیدی آن

B.cereus های خیار دریایی های م تل  عصارهدر برابر غلظت

همچنین در تحقیقی مش ص شد که عصاره  .[52]مقاومت نشان داد
های اثری بر مهار شد باکتری H.edulisaو  H.arta آبی و متانولی

های دیگر با بررسی اثر عصاره پژوهشدر  .[20] مورد مطالعه نداشتند
دریایی  یارهایخمتانولی خیار دریایی با بررسی اثر عصاره متانولی 

Bohadschia marmorata  [15]  وBohadschia marmorata 
مش ص شد که عصاره متانولی در  H. H.leucospilota  [18] و 

از خود نشان  یضدباکترکار برده شده اثر های بههیچ یک از غلظت
ها دازای ترکیبات زیستی با رسد هر یک از عصارهنظر می نداد. به
عنوان ها را بهتوان آنمتفاوت هستند و می ییایضدباکترتوان 

 بیوتیکی مطرح نمود.   ترکیبات آنتی

 های مورد آزمایش به روش انتشار چاهکتری( عصاره متانولی چهار گونه خیار دریایی بر روی باکMBC( و حدا   غلظت کشندگی  MICمیزان حدا   غلظت مهاری   :7جدول 
Table 4: Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) of methanolic extracts of four species of 

sea cucumber on bacteria tested by well diffusion method 

 گونه خیار دریایی

MIC  وMBC لیتر(گرم بر میلیی)میل 

Y. ruckeri L. garvieae A. hydrophila S. iniae 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

S. Hermanni - - - - - - - - 

S.horrens 525/7 5 - - - - - - 

H. leucospilota - - - - - - - - 

H. arnicola - - - - - - - - 

 

 های مورد آزمایش به روش چاهک( عصاره استونی چهار گونه خیار دریایی بر روی باکتریMBC( و حدا   غلظت کشندگی  MIC  میزان حدا   غلظت مهاری :3جدول 
Table 5: Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) of Estonian extracts of four species of 

sea cucumber on bacteria tested by well 

 گونه خیار دریایی

MIC  وMBC )میلی گرم بر میلی لیتر( 

Y. ruckeri L. garvieae A. hydrophila S. iniae 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 
S. Hermanni 25/1 25/1 - - - - - - 

S.horrens 525/7 5/2 - - 25/1 5/2 - - 

H. leucospilota - - - - - - - - 

H. arnicola - - - - - - - - 

 

از طرب دیگر، نتایج حال  از این پژوهش نشان داد که عصاره 
از رشد  S.horrensو  S.hermanniدریایی  یارهایخاستونی 

 525/7و  25/1 یهابه ترتیب در غلظت Y. ruckeri یهایباکتر
Y . جلوگیری نمود و منجر به مرگ باکتری تریلیلیمگرم بر میلی

ruckeri لیتر شد. گرم بر میلیمیلی 5/2و  25/1ترتیب در غلظت  به
به ترتیب در  S.horrensهمچنین عصاره استونی خیار دریایی 

لیتر منجر به مهار رشد و گرم بر میلیمیلی 5/2و  25/1های غلظت
های م تل ، مانع گردید و در غلظت A.hydrophilaمرگ باکتری 
نشد. همسو با نتایج  S. iniaeو  garvieaeL . یهایباکترمهار رشد 

دارای اثر  H.parvaاین تحقیق، عصاره استونی خیار دریایی 
، E.coliباکتربواستاتیک و باکتریسیدی بر روی سه باکتری 

Pseudomonas aeroginosa  وEnterococus fecalis [28] بود .
رسد که حال  استون بر خالب حال  متانو ، توانایی جدا به نظر می

های م تل  موجود در غلظت ؤثرمکردن ترکیبات بیولوژیکی 
را دارد تا آن ترکیبات  S.horrensو  S.hermanniدریایی  یارهایخ

به اندام  A.hydrophilaو  Y.ruckeriبتوانند با عبور از غشای باکتری 
حساس باکتری آسیب برسانند و موجب عدم رشد و در نهایت مرگ 

  عصاره، های م تلتوان گفت که غلظتباکتری شوند. همچنین می
گونه خیار دریایی، نوع عصاره و همچنین توع باکتری در فعالیت 

 .[11] تاثیرگذار هستند ییایضدباکتر

 گیرینتیجه

م تل  عصاره،  یهاغلظتدر ک ، نتایج این مطالعه نشان داد که 
گونه خیار دریایی و همچنین توع باکتری در تشکی   طر هاله عدم 

ه تاثیرگذار باشد. بنابراین عصاره استونی دو گون MBCو  MICرشد، 
بهترین طی  اثر باکتری  S.horrensو  S.hermanniخیار دریایی 

با استفاده از هر دو روش انتشار  Y.ruckeriکش را در برابر باکتری 
 دیسک و انتشار چاه نشان داد.

 مشارکت نویسندگان
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کلیه نویسندگان وظیفه مکاتبات و پاس گویی به نظرات داوران را به 
اند و تمام نگارندگان ئو  محو  نمودهاینجانب به عنوان نویسنده مس
اند و مسئولیت محتوای مقاله را بر در تولید مقاله مشارکت نموده

 گیرند.عهده می

 تشکر و قدردانی

این مقاله مست رج از رساله دکترای رشته شیالت بوده و با حمایت 
مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

دانند از همکاری رسیده است. نویسندگان بر خود الزم میبه انجام 
مسئو  آزمایشگاه بهداشت آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز 
جناب آ ای مهندس محمد سعید فریدونی که امکانات این پژوهش را 

 فراهم آوردند، تشکر و  دردانی نمایند.

 تعارض منافع

 «بیان نشده است. هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان»
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