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س فار یجخل یاییدر یاراستخراج شده از خ ینساپون یضد قارچ یتفعال 
 Stichopus hermanniگونه 

 5، 4یزاد یوسف ی، مرتض3یناظم یکامل ،5، 2*نژاد یسور یمان، ا1یزهرا ساالر

 .یرانا بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، یایی،دانشکده علوم و فنون در یالت،ارشد، گروه ش یکارشناس یدانشجو. 1
 .یرانا بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، یایی،دانشکده علوم و فنون در یالت،گروه ش یار. دانش2

آموزش  ،یقاتکشور، سازمان تحق یالتیعلوم ش یقاتعمان، موسسه تحق یایفارس و در یجخل یپژوهشکده اکولوژ یار. استاد3
 .یرانا بندرعباس، ی،کشاورز یجو ترو

 .یرانا بندرعباس،دانشگاه هرمزگان،  یایی،دانشکده علوم و فنون در یا،در یشناسیستگروه ز یار. دانش4
 .یرانا بندرعباس، حرا، دانشگاه هرمزگان، یهاجنگل یمرکز پژوهش ین،نو یهایگروه فناور یار. دانش5

 
 8/10/1397 تاریخ تصویب:      25/8/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
های زیست فعال از جمله ساپونین با طیفی از خواص ضد میکروبی از های دریایی از موجودات شاخه خارپوستان هستند که متابولیتخیار

 هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص ضد قارچی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونهها استخراج شده است. آن
Stichopus hermanni نسبت به سویه قارچAspergillus fumigatus  و مخمرCandida albicans  گیری از باشد. پس از عصارهمی

رای های مختلف جداسازی شد. بعصاره تغلیظ شده و از طریق کروماتوگرافی ستونی با بکارگیری حاللخیار دریایی با اتانول، ساپونین از 
شناسایی ساپونین از کروماتوگرافی الیه نازک و کروماتوگرافی الیه نازک با کارایی باال استفاده گردید. برای بررسی خواص ضد قارچی 

منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت سازی محیط کشت بهقیقاز روش ریز رهای قارچ و مخمر، در سویهساپونین 
ماتوگرافی الیه شده با کروهای استخراجاستروئیدی در فرکشن-کشندگی استفاده شد. دو دسته ساپونین استروئیدی و ساپونین گلیکوزیدی

لیتر رشد میکروگرم بر میلی 400یتر رشد قارچ و در غلظت لگرم بر میلیمیکرو 200ساپونین استروئیدی در غلظت نازک شناسایی شد. 
دی، حداقل استروئی-لیتر در قارچ خاصیت کشندگی داشت. برای ساپونین گلیکوزیدیمیکروگرم بر میلی 400مخمر را مهار نمود و در غلظت 

لیتر بود در حالی که حداقل غلظت میکروگرم بر میلی 100لیتر و در مخمر برابر با میکروگرم بر میلی 30کنندگی در قارچ برابر با غلظت مهار
 S. hermanni دریایی دست آمد. خیارهلیتر بمیکروگرم بر میلی 400لیتر و در مخمر برابر با میکروگرم بر میلی 100کشندگی در قارچ برابر با 

 نوانعجامع برای بررسی امکان استفاده از آن بهتحقیقات  و باشدقارچی می ضد خواص با استخراج قابل زیست فعال هایمتابولیت دارای
 .گرددپیشنهاد می دارویی ترکیبات سنتز جهت غنی منبع یک

 .فعال یستز یتفارس، متابول یجخل یاییدر یارخ ی،حداقل غلظت مهارکنندگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه  . 1
ای هالعاده در پزشکی، بیماریبا وجود پیشرفت فوق

ها هنوز هم یک ها و ویروسها، قارچناشی از باکتری
باشند. تکامل تهدید عمده برای سالمت عمومی می

ها نسبت به زا و مقاومت آنهای بیماریمداوم میکروب
بیوتیک ها باعث شده است که همیشه تقاضا برای آنتی

میکروبی وجود توسعه ترکیبات جدید و موثر ضد 
های در طول دو دهه گذشته متابولیت. داشته باشد

ثانویه زیست فعال بسیاری از گیاهان و جانوران دریایی 
تنان، سختها، نرمها، خارپوستان، مرجانشامل اسفنج

ده است که به حداقل بیش پوستان و ...  شناسایی ش
 Selsted andرسد )ترکیب می 15000از 

Ouellette, 2005ا ب ترکیبات طبیعی (. برخی از این
قارچی و باکتری، ضد دارای خواص ضد ، منشا دریایی

نظور مبنابراین تحقیقات به ،باشندویروسی قوی میضد 
 تولید دارو از این منابع دریایی توجه بسیاری را به خود

 (.Villa and Gerwick, 2010معطوف ساخته است )
های دریایی یک در میان موجودات دریایی، خیار

مهره دریایی از گروه بزرگ و متنوعی از موجودات بی
و رده خیارسانان  Echinodermataشاخه خارپوستان 
Holothuroidea  هستند که بیشتر در بستر دریاها

 هایزنجیره مهم اجزاء کنند. این جانورانزندگی می
 مرجانی هایآبسنگ و معتدل هایاکوسیستم در غذایی

 خوارخوار و یا معلقپوده عنوانبه را مهمی نقش و بوده
ا ههای ثانویه زیادی نیز از آنکنند و متابولیتمی بازی

(. Mokhlesi et al., 2012استخراج شده است )
 در اکولوژی، مختلف شرایط ثانویه در هایمتابولیت

 نتزس میکروبی آلودگی با مواجه و سال مختلف فصول
 که هستند شیمیایی هایسالح واقع گردند و درمی

 هاآن از حیات ادامه برای خیار دریایی مانند آبزیانی
 .می کنند استفاده

 باتیاز ترک یانواع مختلف دارای ییایدرهای اریخ
 نیرتو فراوان نیها مهمترنیساپون هستند که یعیطب

 Paul) باشندیموجودات م نیدر ا هیثانو یهاتیمتابول

and Ritson-Williams, 2008; Caulier et al., 

 استخراج عالی گیاهان از معموالً را ها(. ساپونین2011
 دریایی پست جانوران از استفاده امروزه ولی کنندمی

 و است قرارگرفته توجه مورد نیز هاساپونین تهیه برای
 در خصوصبه و Echinodermata شاخه در تاکنون

 این از هایینمونه دریایی خیارهای از هاییگونه

 Hostettmann andاند )شده یافت ترکیبات

Marston, 1995 .)فیط یدارا ییایدر اریخ نیساپون 
 ضد التهاب، ضدیی از جمله از خواص دارو یاگسترده

 ،یباکتر ضد ابت،ید ضد دان،یاکسیتورم مفاصل، آنت
و  کیتیقارچ، همول سرطان، ضد ضد روس،یو ضد

 ,.Dong et alباشد )یکلسترول م دهندهکاهش

2008; Sarhadizadeh et al., 2014.) 
زا در سرتاسر ها یکی از عوامل شایع بیماریقارچ

جهان هستند که با وجود پیشرفت علم و دانش 
. طی باشندهمچنان عامل بیماری و مرگ و میر می

های اخیر شمار بیماران مستعد به عفونت با دهه
خصوص در بیماران طلب بههای فرصتمیکروارگانیسم

 طور قابل توجهی در بسیاریبا نقص سیستم ایمنی، به
از کشورها افزایش یافته و نشان داده شده است که 
مخمرهای پاتوژن مقاومت ذاتی یا اکتسابی نسبت به 

 Ramani andدارند )قارچ داروهای شیمیایی ضد 

Chaturvedi, 2000.) 
حدود هفده گونه خیار دریایی در سواحل جنوبی 
کشور شناسایی شده است. با وجود مطالعاتی که در 
نقاط مختلف جهان در مورد اثرات ضد میکروبی 

های مختلف از گونهشده استخراج های ثانویه متابولیت
ر مورد خیار دریایی انجام شده است، اطالعات کمی د

های خیار دریایی ترکیبات زیست فعال جداشده از گونه
ها وجود دارد. فارس و خواص ضد میکروبی آنخلیج

یک گونه  Stichopus hermanniگونه خیار دریایی 
شود و زیستگاه عمده کمتر شناخته شده محسوب می

ویژه جزیره الرک آن مناطق مرجانی خلیج فارس به
این گونه خیار دریایی، متابولیت  باشد. از دیواره بدنمی

رایند وسیله فثانویه ساپونین از نوع استروساپونین به
 نازک یهال یکروماتوگرافحرارت دادن جدا شده است و 

کروماتوگرافی الیه نازک با کارایی باال نیز حضور و 
 بدن وارهیدبوتانولی -اتانولی و ان ساپونین را در عصاره

 Salari etاین گونه خیار دریایی تایید نموده است )

al., 2017 .)نیساپون ییایضد باکتر تیفعال یبررس 
 یبرخ بر S. hermanni ییایدر اریاستخراج شده از خ

نیز حاکی از آن بود که  یگرم مثبت و منف یهایباکتر
 Pseudomonas aeroginosa باکتری گرم منفی

دی به ساپونین استروئیدارای بیشترین مقاومت نسبت 
-ناستروئیدی بود و این ساپونی-و ساپونین گلیکوزیدی

ها بر این باکتری گرم منفی هیچ فعالیت باکتریوسیدی 



 Stichopus hermanniفارس گونه یجخل یاییدر یاراستخراج شده از خ ینساپون یضد قارچ یتفعال                                         152

 

 گرم مثبت هاینشان ندادند. همچنین در بین باکتری
 ینمربوط به ساپون نیز بیشترین اثر کشندگی میزان

 Staphylococcus استروئیدی در-گلیکوزیدی

aureus بود (Salari et al., 2018 مرور منابع نشان .)
داد که سایر خواص از جمله فعالیت ضد قارچی 
ترکیبات زیست فعال خیارهای دریایی خلیج فارس 
تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به 

، در Stichopus hermanniاهمیت دارویی گونه 
 قارچی ساپونینپژوهش حاضر به بررسی اثر ضد 

موجود در این گونه خیار دریایی جمع آوری شده از 
  جزیره الرک در خلیج فارس پرداخته شد.

 

 ها. مواد و روش2
 یاییدر یاراز خ یبردارنمونه .2.1

های جزیره الرک در متری آب 12تا  5از عمق 
 Stichopus های خیار دریایی گونهفارس، نمونهخلیج

hermanni ها با آب مقطر نمونهآوری شدند. ابتدا جمع
شستشو داده شدند تا آب دریا و نمک اضافی آن جدا 
شود. سپس تخلیه حفره شکمی صورت گرفت و 

متری های یک سانتیعضالت دیواره بدن در اندازه
بریده شدند و در فریزر قرار گرفتند تا برای انجام عمل 

 گیری مورد استفاده قرار گیرند.عصاره
 

 یاراز خ ینساپون یو جداساز گیریعصاره .2.2
 یاییدر

گیری و جداسازی ساپونین شرح کامل روش عصاره
از خیار دریایی قبالً توسط نویسندگان منتشر شده 

قطعات (. به طور خالصه، Salari et al., 2017است )
-عضالنی خیار دریایی پس از خروج از فریزر و انجماد

رطوبت منظور خشک کردن کامل و گرفتن زدایی به
درایر ساعت در دستگاه فریز  48مدت ها بهاضافی آن

گراد قرار درجه سانتی -40در دمای (Edwards)مدل 
ها خشک شدند، با استفاده که نمونهگرفتند. بعد از آن

ا گیری بآورده شدند. عصارهصورت پودر در از آسیاب به
ساعت  72مدت به %70استفاده از حالل الکل اتانول 

دست گرفت. پس از این مدت زمان، محلول به انجام
شد تا ذرات  صاف 42آمده با کاغذ صافی واتمن شماره 

چه باقی ماند، معلق خیار دریایی از آن جدا شود و آن

آب و ترکیبات آلی موجود در نمونه بود. -حالل اتانول
 ,Heidolphدست آمده به دستگاه روتاری )عصاره به

Laborota 4000) کم در ردید تا تحت فشارمنتقل گ 
دور در دقیقه، حالل 145گراد و  درجه سانتی 35دمای 

آن تبخیر و جدا گردد و تنها عصاره خالص باقی بماند 
(Duan et al., 2006 .)  

شده روی اتانولی تهیه میزان ده گرم از عصاره 
ستون کروماتوگرافی قرار داده شد. شست و شوی 

ات عصاره با استفاده از ستون برای جداسازی ترکیب
(، 45:5استات با نسبت )هگزان: اتیلهای آلی انحالل

(40:10( ،)35:15(،)30:20( ،)25:25( ،)20:30 ،)
استات: ان ( و اتیل0:50()5:45()10:40(، )15:35)

(، 35:15(، )40:10(، )45:5بوتانول با نسبت )
(30:20( ،)25:25( ،)20:30( ،)15:35( ،)10:40 ،)
ترتیب افزایش قطبیت انجام شد. ( به0:50و ) (5:45)

دست آمد. لیتری بهفرکشن ده میلی 110در نهایت 
های جدا شده برای تایید حضور ساپونین با فرکشن

نازک مورد بررسی قرار گرفتند کروماتوگرافی الیه
(Çitoğlu and Acıkara, 2012; Salari et al., 

2017.) 
 

-یهال یبا کروماتوگراف هاینساپون ییشناسا .2.3
با  نازکیهال ی( و کروماتوگرافTLC) نازک
 (HPTLC) باال ییکارا
ای همنظور تشخیص حضور ساپونین در فرکشنبه

ها روی گذاری، نمونهشده حاصل از ستون استخراج
-صفحات آلومینیومی پوشیده شده از یک الیه سیلیکا

شدند. صفحات ثابت قرار داده  فاز عنوانبه 25460Fژل 
درون تانک کروماتوگرافی که قبالً درون آن مخلوط 

عنوان فاز متحرک جهت ( به90:10متانول و کلروفورم )
 Wagner andاشباع شدن ریخته شده بود، گرفتند )

Bladt, 1996های ساپونین، (. برای شناسایی لکه
 محلول با شدن، خشک از بعد TLC صفحات

 درصد 5 محلول شکلهب وانیلین و اسید سولفوریک
 لینوانی درصد یک محلول و اتانول در اسید سولفوریک

دقیقه در  15در نهایت صفحات به مدت  .شدند اسپری
شدند تا رنگ گراد قرار داده درجه سانتی 110آون 
ها در نور مرئی آشکار گردد. رنگ بنفش نشانه وجود لکه

(. Wagner and Bladt, 1996ترکیب ساپونین است )
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های تغییر رنگ داده شده نیز با استفاده لکه fRمیزان 
 از رابطه ذیل محاسبه شد:

 f= Rشده حالل از مبدأشده لکه از مبدأ/ فاصله طیصله طیفا

ای از ترکیب جدا شده با دستگاه نمونه همچنین
( مورد HPTLCنازک با کارایی باال )کروماتوگرافی الیه

 .شناسایی قرار گرفت
 

 ینساپون قارچیخواص ضد  یبررس .2.4
با استفاده از  ساپونین قارچی بررسی خواص ضد

 Broth) سازی محیط کشتروش ریز رقیق

Microdilution Method) های انجام گرفت. سویه
و  Aspergillus fumigatus PTCC5009قارچ 
از مرکز  Candida albicans ATCC10231مخمر 

 صنعتی ایران به صورتهای ها و باکتریکلکسیون قارچ
ا هپس از رشد قارچ و مخمر، آن لیوفیلیزه تهیه شدند.

-را از انکوباتور خارج نموده و با استفاده از آنس از کلونی

های های تک ایجاد شده، به محیط براث در لوله
 موج آزمایش وارد شدند. سوسپانسیون حاصل در طول

بور ی عنانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتری دارا 530
 گیری شد که تقریباًدرصد استاندارد اندازه 90نوری 
باشد. مایع لیتر میسلول قارچ در هر میلی 610معادل 

شده بالفاصله مورد استفاده قرار گرفت تا  تلقیحی تهیه
زمانی پس از استاندارد کردن، تکثیر صورت  در فاصله

 نگیرد.
مر سلول قارچ و یا مخ 610از لوله فوق که حاوی 
های هر کدام از لولهلیتر بهبود به مقدار یک میلی

، 10 هایاستریل اضافه شد. سپس از ساپونین با غلظت
20 ،30 ،40 ،50 ،100 ،200 ،300 ،400 ،500 ،

لیتر که در محیط میکروگرم بر میلی 2000و  1000
Broth Microdilution  حل شده بود به مقدار یک

های فوق افزوده شد. برای در نظر لیتر به لولهمیلی
ه از قارچ نیستاتین کگرفتن شاهد مثبت از ترکیب ضد 

مؤثره در  داروخانه تهیه شده بود، بر اساس میزان ماده
های فوق تهیه شد و به مقدار هر گرم از قرص، غلظت

های حاوی قارچ و یا مخمر افزوده لیتر به لولهیک میلی
ها، ماده ز به یکی از لولهعنوان شاهد منفی نیشد. به

فعال بیولوژیک اضافه نگردید. در داخل یک لوله نیز 
مؤثره و قارچ قرار داده شد تنها محیط کشت فاقد ماده

تا در صورت آلودگی محیطی خطای آزمایش مشخص 

ها با پنبه بسته شد و در گردد. سپس سر تمام لوله
 24مدت گراد بهدرجه سانتی 26انکوباتور با دمای 

 ساعت قرار داده شد.
های آزمایش از انکوباتور ساعت لوله 24پس از 

ها مورد بررسی قرار گرفت. لوله شده و کدورت آنخارج
شاهد منفی که فاقد ترکیبات فعال بیولوژیک بوده 

ا ها ببسیار کدر شده بودند. برای ادامه کار سایر لوله
صورت چشمی مقایسه شدند که لوله مذکور به

ینی از سه مرتبه آزمایش برای هرگونه قارچی بود. میانگ
از ادامه کار خارج شدند  ،هایی که کدورت داشتندلوله

در ادامه  ،هایی که در آن کدورت ایجاد نشده بودو لوله
ست ذکر اکار مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند. الزم به

های بدون کدورت، میزان غلظت مواد مصرفی در لوله
MIC (Minimum Inhibitory Concentration )
معنای حداقل غلطت الزم برای ممانعت از رشد و که به

 دهد.باشد را نشان میها میافزایش تعداد قارچ
های استخراج شده در جهت تعیین توانایی ساپونین

ها کدورت هایی که در آناز بین بردن قارچ ها از لوله
-روی پلیت لیتر برمیلی 1/0مقدار  ،مشاهده نشده بود

دکستروز آگار کشت خطی های محیط کشت سابور 
ها به انکوباتور منتقل شدند و در داده شد. سپس پلیت

ساعت نگهداری  24مدت گراد بهدرجه سانتی 26دمای 
ترین غلظت که سبب مرگ قارچ شده بود و شدند. کم

 نوانعها کلونی تشکیل نشده بود بهدر واقع در پلیت
 MFC (Minimumدگی کشن غلظت حداقل

Fungicidal Concentration ) منظور گردید
(Green et al., 1994 .) 

 

 . نتایج  3
در مطالعه حاضر ساپونین از عصاره خیار دریایی 

جداسازی شد و با  S. hermanniخلیج فارس گونه 
نازک و کروماتوگرافی استفاده از کروماتوگرافی الیه 

نازک با کارایی باال مورد شناسایی قرار گرفت. شرح الیه 
کامل نتایج جداسازی و شناسایی ساپونین قبالً منتشر 

طور خالصه، در به (.Salari et al., 2017)شده است 
ستون  از های استخراج شدهبرخی فرکشن

 fR= 9/0 با آبی-بنفش رنگ به لکه کروماتوگرافی، یک
 در آشکار شده لکه fR که جاآن از. دست آمدبه

 ترکیب بود، استروئیدی هایساپونین fR محدوده
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 یشناسای استروئیدی ساپونین هافرکشن این در موجود
 دش ظاهر لکه دو سایر فرکشن ها در این بر عالوه .شد
 fR که این بود fR= 05/0 و بنفش رنگ با یک لکه که
 لکه و تعیین شد گلیکوزیدی ساپونین fR محدوده در

 در 84/0 و fR 82/0 با تیره بنفش رنگ به دیگر
 .شناسایی گردید استروئیدی ساپونین fR محدوده

 با داشتند یکسان fRو  رنگ با لکه که فرکشن هایی
 ساپونین گرم 2 میزان و شدند ترکیب یکدیگر

- گلیکوزیدی ساپونین گرم 5/3 و استروئیدی
 هاآن ضد قارچی خواص سپس و شد تهیه استروئیدی

  .شد بررسی
 

 ینساپون یخواص ضد قارچ یبررس .3.1
 یدیاستروئ ینساپون قارچی خواص ضد. 3.1.1
 Stichopus hermanni یاییدر یارخ

ولی عصاره اتانشده از ساپونین استروئیدی استخراج
 200در حداقل غلظت  S. hermanniدریایی  خیار

 و  A. fumigatus لیتر رشد قارچگرم بر میلیمیکرو
لیتر رشد میکروگرم بر میلی 400در حداقل غلظت 

(. این 1را مهار نمود )جدول  C. albicansمخمر 
خاصیت  A. fumigatusساپونین تنها بر قارچ 

میکروگرم بر  400کشندگی نشان داد و در غلظت 
 (.4لیتر موجب از بین رفتن آن شد )جدول میلی

-یکوزیدیگل ینساپون قارچیخواص ضد . 3.1.2
 Stichopus hermanni یاییدر یارخ یدیروئاست

کنندگی برای ساپونین حداقل غلظت مهار
ایی دری از خیار استروئیدی استخراج شده-گلیکوزیدی

Stichopus hermanni   بر قارچA. fumigatus  برابر
 C. albicansلیتر و بر مخمر میکروگرم بر میلی 30با 

دست آمد )جدول لیتر بهمیکروگرم بر میلی 100برابر با 

های قارچ و مخمر مورد مطالعه )بر حسب  بر مهار رشد گونه Stichopus hermanniدریایی  ساپونین استروئیدی خیارتاثیر غلظت  -1جدول 
 .د(ها کدورت مشاهده شهایی که در آنهای فاقد کدورت، )+( نمونه( نمونه-)) لیتر(میکروگرم بر میلی

C. albicans A. fumigatus غلظت ساپونین استروئیدی C. albicans A. fumigatus غلظت ساپونین استروئیدی 

+ + 100 + + 2 

+ - 200 + + 4 

+ - 300 + + 10 

- - 400 + + 20 

- - 500 + + 30 

- - 1000 + + 40 

- - 2000 + + 50 

 
قارچ و مخمر مورد مطالعه )بر   یهابر مهار رشد گونه Stichopus hermanni یاییدر یارخ یدیاستروئ-یکوزیدیگل ینغلظت ساپون یرتاث -2جدول 

 .د(ها کدورت مشاهده شهایی که در آنهای فاقد کدورت، )+( نمونه( نمونه-)) (لیتریلیبر م یکروگرمحسب م

C. albicans A. fumigatus 
 غلظت ساپونین

 استروئیدی-گلیکوزیدی
C. albicans A. fumigatus 

 غلظت ساپونین

 استروئیدی-گلیکوزیدی

- - 100 + + 2 

- - 200 + + 4 

- - 300 + + 10 

- - 400 + + 20 

- - 500 + - 30 

- - 1000 + - 40 

- - 2000 + - 50 

 
ای فاقد ه( نمونه-)) (لیتریلیبر م یکروگرمقارچ و مخمر مورد مطالعه )بر حسب م یهابر مهار رشد گونه یستاتینن یبغلظت ترک یرتاث -3جدول 

 .د(ها کدورت مشاهده شهایی که در آننمونهکدورت، )+( 
C. albicans A. fumigatus غلظت نیستاتین C. albicans A. fumigatus غلظت نیستاتین 

- - 100 + + 2 

- - 200 + + 4 

- - 300 + + 10 

- - 400 + + 20 

- - 500 + + 30 

- - 1000 + + 40 

- - 2000 - - 50 

 



       155                                                         7139تابستان ، 2، شماره 71شیالت، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

(. حداقل غلظت کشندگی این ساپونین بر قارچ 2
A. fumigatus  لیتر ومیکروگرم بر میلی 100برابر با 

میکروگرم بر  400برابر با C. albicans بر مخمر 
  (.4لیتر بود )جدول میلی

ه ب یستاتینن قارچیخواص ضد  یبررس. 3.1.3
 عنوان شاهد مثبت

 ترکیب نیستاتین مانع از رشد قارچ
A. fumigatus  و مخمر C. albicans در حداقل

(. 3لیتر شد )جدول میکروگرم بر میلی 50غلظت 
 کشندگی نیستاتین بر قارچحداقل غلظت
A. fumigatus  و مخمرC. albicans  100برابر با 

 (.4لیتر بود )جدول میکروگرم بر میلی
 

 گیری. بحث و نتیجه4
عال فترین ترکیبات زیستساپونین یکی از مهم

موجود در خیار دریایی است که دارای خواص ضد 
باشد. در مطالعه حاضر خواص ضد قارچی میکروبی می

شده از عصاره اتانولی خیار دریایی ساپونین استخراج
های خلیج فارس در که از آب S. hermanniگونه 

مورد بررسی آوری شده بود اطراف جزیره الرک جمع
قرار گرفت. بر اساس شناسایی انجام شده با 

در  (،Salari et al., 2017)کروماتوگرافی الیه نازک 
ها یک لکه به رنگ بنفش آبی با تعدادی از فرکشن

9/0=fR   ظاهر شد که رنگ بنفش آبی آن به دلیل
حضور ساپونین هایی است که با استروئید باند شده 

  fRآن طبق مطالعات منبع در محدوده  fRو است 
باشد ( می9/0تا  4/0های استروئیدی )ساپونین

(Wagner and Bladt, 1996در سایر فرکشن .) ها دو
و  84/0 برابر با  fRلکه ظاهر شد، یک لکه با میزان 

-های استروئیدی میساپونین fRکه در محدوده  82/0

ه حرکت کردعلت قطبیت کمتر به سمت باال باشد و به
 fRعلت قطبی بودن در پایین قرار دارد و و لکه دیگر به

( 05/0-25/0آن در محدوده ساپونین گلیکوزیدی )
(. Wagner and Bladt, 1996باشد )می

کروماتوگرافی الیه نازک با کارایی باال نیز شناسایی 

 .ساپونین را تأیید نمود
قارچی در مطالعه حاضر همچنین اثر ضد 

ه دریایی گون شده از عصاره خیار های استخراجساپونین
S. hermanni  بر قارچA. fumigatus  و مخمر
C. albicans .بر اساس نتایج حداقل  بررسی گردید

ئیدی استرو-کنندگی ساپونین گلیکوزیدیغلظت مهار
 لیتر بود که دارای بهترینمیکروگرم بر میلی 30برابر با 
قارچی از این نظر در مقایسه با ساپونین اثر ضد

لیتر بر میکروگرم بر میلی MIC200 استروئیدی با 
قارچ  طور ترکیب ضدبود. همین A. fumigatusقارچ 

قارچ بیشتری عنوان شاهد مثبت اثر ضد نیستاتین به
در مهار رشد نسبت به ساپونین استروئیدی نشان داد 

متری قارچ ک اثر ضداما نسبت به ساپونین گلیکوزیدی 
نشان داد. عالوه بر این ساپونین استروئیدی در غلظت 

استروئیدی در غلظت -و ساپونین گلیکوزیدی 400
لیتر اثر کشندگی بر قارچ میکروگرم بر میلی 100

A. fumigatus .نشان دادند 
طبق نتایج بررسی اثر مهار کنندگی رشد ترکیبات 

حداقل غلظت  ،C. albicansاستفاده شده بر مخمر 
کنندگی ساپونین استروئیدی و ساپونین مهار

 100و  400ترتیب برابر با استروئیدی به-گلیکوزیدی
 دلیتر بود. ترکیب نیستاتین اثر ضمیکروگرم بر میلی

قارچ بهتری نسبت به ساپونین ها نشان داد. عالوه بر 
ت استروئیدی در غلظ-این، تنها ساپونین گلیکوزیدی

لیتر و در غلظتی باالتر از م بر میلیمیکروگر 400
شد  C. albicansنیستاتین منجر به کشندگی مخمر

-کدام از غلظتکه ساپونین استروئیدی در هیچدر حالی

 کار گرفته اثر کشندگی بر مخمر نشان نداد. اثرهای به
تواند بسته به ساختار این ها میمهارکنندگی ساپونین

ا با هسلول باشد. ساپونینترکیبات و مکانیسم مهار 
و با  C. albicansاتصال به غشای استرول مخمر 

تخریب یکپارچگی دیواره سلولی باعث مرگ سلول 
قارچی از خود نشان گونه فعالیت ضد شوند و اینمی
 Abraham et al., 2002; Althunibatدهند )می

et al., 2009; Bordbar et al., 2011.) 

 (.لیتریلیبر م یکروگرمقارچ و مخمر مورد مطالعه )بر حسب م یدر گونه ها ین( انواع ساپونMFC) کشندگیحداقل غلظت - 4جدول 

 ترکیب

 گونه         
 یننیستاتترکیب  یدیاستروئ-ساپونین گلیکوزیدی ساپونین استروئیدی

 A. fumigatus 400 100 100 قارچ 

 C. albicans - 400 100مخمر 
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و همکاران  Batrakov طدر مطالعاتی که توس
ترپن ( انجام شد، ترکیبی از گلیکوزیدهای تری1980)
 قارچی از دیوارهبا فعالیت ضد   Cucumariosidesیا

استخراج  Cucumaria japonicaدریایی بدن خیار 
شد. نتایج نشان داد که این ترکیب باعث مهار رشد 

 ,.Batrakov et alشود )می C. albicansمخمر 

1980 .)Hua فعالیت  (2019) و همکاران
 ونهگ دریایی ترپن خیارگلیکوزید تریمهارکنندگی 

Holothuria scabra  را بر قارچA. fumigatus  و
نمودند. نتایج نشان داد بررسی  C. albicansمخمر 

های مورد مطالعه اثر که گلیکوزیدها بر سویه
 لیترمیکروگرم بر میلی 16تا  MIC 1مهارکنندگی با 

بندی تحقیق بیان شد که نشان دادند. در جمع
دریایی یک منبع  خیاراستخراج شده از گلیکوزیدهای 

ه هستند و نسبت بقارچی  ضدبسیار خوب از ترکیبات 
(. Hua et al., 2009باشند )عوامل قارچی حساس می

و  Huaدر مقایسه با نتایج تحقیق حاضر، در مطالعات 
های پایین تری در غلظتچی قویقار همکاران اثر ضد

دست آمد که احتماالً به این دلیل است که گونه مورد به
 شده از نظرمطالعه خیار دریایی و ترکیبات استخراج 

-ساختاری متفاوت هستند و نیاز به تحقیقات گسترده

تری برای بررسی ارتباط بین ساختار ترکیبات با 
 قارچی وجود دارد. های ضد فعالیت
 و Parisihniیج تحقیق حاضر همچنین نتایج نتا

Revianti (2013)  قارچی که به بررسی خواص ضد
 و  S. hermanniعصاره متانولی خیارهای دریایی

H. atra  با استفاده از روش انتشار دیسک بر مخمر
C. albicans ( پرداختندParisihni and Revianti, 

( 2012)و همکاران  Husni(، تطابق دارد. 2013
م های خاقارچی مایع سلومیک و ساپونینفعالیت ضد 

های بر سویهرا  S. japonicasدریایی گونه خیار 
قارچی مورد بررسی قرار دادند. بیشترین اثر ممانعتی 

ترین اثر ممانعتی و کم C. albicansمربوط به مخمر 
 C. albicansبود و  A. nigerمربوط به قارچ 

نشان داد  A. nigerحساسیت بیشتری نسبت به 

(Husni et al., 2012 .)Sarhadizadeh  و همکاران
دریایی گونه  فعالیت ضد میکروبی عصاره خیار (2014)

S. hermanni های باکتری و قارچ را علیه سویه
زای انسانی بررسی نمودند. نتایج نشان داد که بیماری

چ قارچی بر علیه قارضد  خیار دریایی تنها دارای فعالیت
A. niger  با میزانMIC  میکروگرم بر  15تا  3برابر با

ریایی دلیتر بود و نتیجه گرفته شد که این خیار میلی
قارچ در مقابل عفونت عنوان داروی ضد تواند بهمی

A. niger  در بیماران مبتال به سل ریوی استفاده شود
(Sarhadizadeh et al., 2014.) 

نمود که گونه  بیانتوان جمع بندی نهایی می در
 خلیج هایآب که بومی S. hermanniدریایی  خیار

فعال قابل استخراج است دارای ترکیبات زیست فارس
عنوان یک تواند بهمیباشد و قارچی میبا خواص ضد 

منبع غنی برای سنتز ترکیبات دارویی و پزشکی باشد. 
 ساپونین خصوصبه و استخراج شده هایساپونین

خالص  ترکیب یک عنوانبه استروئیدی-گلیکوزیدی
 قارچ و مخمر سویه های بر پایین غلظت در شده سازی
 هایتفاوت رسدمی نظربه. بودند اثرگذار آزمایش مورد

 مختلف هایگونه ضد میکروبی خواص در شده گزارش
 هایمتابولیت نوع و وجود مانند دریایی خیارهای

 صولف در اکولوژی، مختلف شرایط در که ای باشدثانویه
-می سنتز میکروبی آلودگی با مواجه و سال مختلف

 بین ارتباط بررسی برای تریگسترده تحقیقات .گردند
ضد  ایهفعالیت با ترکیبات طبیعی زیست فعال ساختار

ای هها و مکانیسم مهار و کشندگی سلولمیکروبی آن
 .تنیاز اس های ثانویهمیکروبی توسط این متابولیت

 
 تشکر و قدردانی

محترم در  همکاران کلیه از مقاله نویسندگان
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و اداره 

 هایدلیل مساعدتکل محیط زیست هرمزگان به
 انجام این الزم برای امکانات آوردن فراهم و فراوان
 .نمایندمی سپاسگزاری تحقیق
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