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Abstract 
Owing to the antibacterial activities of sea cucumber and the abundance of Holoturia locuspila in the Persian 

Gulf, the antibacterial activity of ß amberine extreacted from the gonad of this sea cucumber species was 

studied. In this investigation, acetone extract was prepared from the dried powder of sea cucumber. Isolation 

of ß amberine was carried out by column chromatography on silica gel and identification was carried out by 

TLC and GC/MS. In vitro antibacterial screening was determined by broth dilution against bacteria; 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhi, Proteus vulgaris, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Nocardia brasiliensis. The ß amberine formula 

C30H48O was detected by GC/MS from no. 11 fraction with 98% purity. This component showed considerable 

activity against Bacillus cereus, Bacillus subtilis (MBC = 1000 µg/mL) and Salmonella typhi, Staphylococcus 

aureus (MBC = 2000 µg/mL). According to our results, ß amberine extracted from sea cucumber can be 

considered as a source of novel antibacterial drug. 
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 مقدمه. 1
ست که از ترکوبات طبوعی به عنوان  سالوان طوالگی ا

حشره کش، لوازم آیایشی بهکاشتی، اای   ... غذا، یگگکاگه، 

ای این  .(Joseph and Sujatha, 2011)هراا ری اسددتفااه

سال روان گقش شاء اییایی ای  ر  اترکوبات طبوعی با رن

سوای حائز ا موت  ستارور ب . (Mancini et al., 2007) ا

کننک ری ایصک روجوات جهان ای اییا ا زگکهی 80تقریبا 

(McCarthy and Pomponi, 2004)هوگدده نوع  ت ر  ددا. 

 اایا؛ ای رناطق حایه ارستم  جوا عظومی ای این اکوسو

به  یک  وت 1000گزا یا گه رختلف ای  ر رتر رربع   هو

شددوا. یقابت بر سددر وغددا، غذا   اواع از روا رنجر به ری

وت تابول وک ر یه اتول ثاگو گکایان از ری ر  جا شدددوا. این 

وت تابول با  م    ار باط  به رنظوی برقرایر ایت یه  ثاگو ر 

یابطه  مزیسددتی   اکننک، این رولبولری رحوط اسددتفااه

 .(Datta et al., 2015)کگماینری یا گوز ورا م

ر ا لوه،  اترکوبات طبوعی ای سدده اسددته؛ رتابولوت

 ر ثاگویه   پلومر ا با  زن رولبولی باال تقسددوم ارتابولوت

سوک ار گوکلئوک،  ارتابولوت شوگک.ری شارل؛ ا ر ا لوه 

 جوا   اکه ای تمام سلول  ستنکاسوک ار آرونه   قنک ا 

شته   ای تولوک رثل   رتابولوسم گقش اایگک، پلومر ا با  اا

ای   ا زن رولبولی باال راگنک؛ سدددلولز، لوگنون   پر تئون

ر ثاگویه ترکوباتی  اسددارتای سددلول گقش اایگک. رتابولوت

گک که ای یشددک   تبارل ار کوچک  ارتشددبل از رولبول

 ارا ،جاگکای از عوارل اساسی   ضر یر رحسوب گمی شوگک

ک، ای  اقع گاایر زیسددتی ی ر سددایر روجواات  اوعالوت

 استر ثاگویه  ارنظوی از ترکوبات طبوعی  مان رتابولوت

(Hanson, 2003 .) های ا ه از به کمتر از چ با  جوا آگ

تالش ااگشدددمنکان ای یابطه با رواص زیسدددتی ترکوبات 

هذیا ارا تعکاا این ترکوبات ری شوموایی جاگکاین اییایی

 .(Munro, 1998) گسبت به سایر رنابع بسوای بوشتر است

تاگ اروای به شددداره رایپوسددد یایی رتعلق   نکر ای

(Campbell and Dawes, 2005) سازران ،   طبق هزایش

روای اییایی به  اسددطه  ،روایبای   کشددا یزر رلل رتحک

اوزایش تولوک   تجایت جهاگی، ایزش تجایر باالیی اایا. 

 اسدت که یک روای ار اییایی تازه یا رشدک شدکه قرن

   مچنون ای  شددواری محسددوببغذار آسددوایی لذیذ 

ورروالسددوون اای  ار سددنتی ای شددر  آسددوا اسددتفااه 

رطالعات اگجام شدددکه  .(Toral-Granda, 2008)شدددواری

ا ک روای ار اییایی رنبع غنی از ترکوبات ری گشدددان

یهزایی، ضکسرطان،  طبوعی با رواص بوولوژیک راگنک؛ ضک

ضکروبر بی،  ضکالتهاب،  شای رون باال،  ضک و ضکاگعقاا، 

شکن،  ا نکه  بهبوا   ضکتورویآگتی اکسوکان، ضک لخته 

 باشک ، بوشتر این رواص به ترکوبات ترپنوئوکر،ری زرم

سدداکاییک  پلی هلوبوزآرونوهلوبان، کنکی یتون، سددولفات

ستر ل سولفاته، سبت اااهپپتوک لبتون  ونول، ، ا شکه  گ

 .(Bordbar et al., 2011)است

ستخراج شکه از عصایه  روای اییایی ترکوبات زیستی ا

ای رطالعات رختلف به عنوان عوارل ضدددک روبر بی بالقوه 

، با توجه به رواص (Rahman, 2014)ثابت شددکه اسددت 

 ضکروبر بی ترکوبات ترپنوئوک استخراج شکه از روای ار

ضکباکتریایی  سی اثر  اییایی، ای این پژ  ش علمی به بری

 ترکوب بتا آرورین جکاسددازر شددکه از روای اییایی هوگه

Holothuria leucospilota از جزیره  نگام، رلوج وایس 

 پراارته شک.

رین یک ترر ترپنوئوک پنج حلقه ار با ترکوب بتا آرب

   جزء ترکوبات طبوعی رحسددوب اسددتاسددبلت ا الگی 

ترر ترپن هلوکوزیک با  .(Kushiro et al., 1998) شددواری

اایا بوان بوشدددترین وعددالوددت زیسدددتی؛ ضددددکقددای ، 

 سوتوتوکسوک،  مولوتوک   تقویت کننکه سوستم ایمنی

 شدددنددارتدده رهمترین رتددابولوددت ثدداگویدده  اسددددت  

  شدددواری رحسدددوبای روددای ددار اییددایی شددددکه 

(Chludil et al., 2002). 

 

 هامواد و روش. 2

 نمونه برداری خیار دریایی. 2.1
گه گه  اگمو یایی هو وای ای به H. leucospilotaر ر  ،

سال 15تعکاا  صی    1394 عکا ای ررااا راه  سط غوا تو

گام،  اقع ای  20تا  15از عمق  مال جزیره  ن رتر از شددد
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 رلوج وایس تهوه شکگک.

 عصاره گیری از خیار دریایی. 2.2
ای ابتکا به صددویت طولی برش   ار روای اییاییگموگه

ر ااری   هناا ا از اارل بکن روای  ااااه شددکگک   اگکام

ای اسددتگاه وریز ایایر ، اییایی رایج شددک، سددپس هناا

( ای ارار alph1-4 LSCplus)شددرکت ایسددا تک، رکل 

ایجه ساگتی هراا رشک، سپس توسط آسواب پوای  -60

 250هرم بوا،  50شدددک. به پوای تهوه شدددکه که به رقکای 

سپس گموگه شک،  ستون اوز اه  سی ا  72به رکت   اسی 

ظوی  ن ر بی بدده  ی  سدددداعددت ای ارددار اتددا    ای تددای

ک تر تنددکجددکاسددددازر  و هر قرای  عی  و ب ط   وبددات 

(Çitoğlu and Acıkara, 2012) پس از رکت زران طی .

شددکه رحلول به اسددت آرکه از صدداوی عبوی اااه شددک   

ستگاه ی تایر  ارتابولوت ستون به ا ر ثاگویه رحلول ای ا

هراا   ا ی ایجه سددداگتی  40) وک لف آلمان( ای ارار 

 ای اقوقه تا تبخور کارل حالل قرای اااه شک. 145

 1رینبجداسازی ترکیب بتا آم. 3.2

ستوگی به  زن  صایه ا هرم از هناا روای اییایی  20/6ع

سازر شه  برار جکا شو ستون کر راتوهراوی  ستفااه از  با ا

ساگتی رتر  2ساگتی رتر   با قطر اارلی  70ار با ایتفاع 

گکازه  بهحا ر سدددولوباژل ررک  رولی رتر،  6/0تا  2/0ا

ر  ارنتقل شک. شست   شور عصایه استوگی توسط حالل

ر؛  ابا گسبت ه عنوان واز رتحرکاتول استات ب -ان  گزان

100:0- 90:10- 80:20- 70:30- 60:40- 50:50- 

 اگجام شدددک  ، 0:100 _10:90 -20:80 -30:70 -40:60

 سدددی سدددی جکاسدددازر شدددکگک  10ای  ر   اورکشدددن

 .(Çitoğlu and Acıkara, 2012)( ورشبن 112)

 
 

 

 

 

 

 

 

 رینبشناسایی ترکیب بتا آم. 2.4
سوون ستون کر راتوهراوی وراک ست آرکه از   ار به ا

ررک با کک  کر راتوهراوی الیه گازکشددوشدده ار توسددط 

رل حالل 105553 واز رتحرک شددددا تاگول ر ابا   -ر

اگجام شددک.  70:20:10ر  اان بوتاگول با گسددبت -کلر ورم

به رنظوی شدددناسدددایی ترکوب بتا آرورین )رتعلق به ترر 

سولفوییک -ترپنوئوک ا( ازرعرف  اگولون سوک  صویت ا ، به 

اسوک  ایصک 5 اتاگول   رحلول ای ون اگول ایصک 1 رحلول

سوک صفحه  سولفوییک ا سپرر ی ر  صویت ا ای اتاگول به 

اسدددتفااه شدددک. پس از اسدددپرر  کر راتوهراوی الیه گازک

 110ای آ ن   ای ارار  کر راتوهراوی الیه گازکصفحات 

 اقوقه قرای هروتنک، تغورات 10ایجه ساگتی هراا به رکت 

ر ترپنوئوک به یگگ بنفش  اشک؛ گموگه بریسی ررئی گوی ای

 پددریگددگ تددغددوددوددر یگددگ اااگددک –کددمددرگددگ 

(1965 ,et al.Attaway )ااز ظهوی لبه س. پ  fR  ر یک 

 :از آگها از یابطۀ زیررحاسبه شک

fR = واصله حالل از ربکأ / واصله لبه از ربکأ 

به گک    ال رک گگ بنفش ای آ به ی که  ای   اآن fRیی 

برار شناسایی ترکوب بتا آرورین به استگاه  .بوا 6/0حک ا 

یبددا رددکل رر رس )سددددارددت کشدددوی آ  جی سدددی 

Agilent7000 Series Triple Quad GC/MS MainFrame )

 تزییق شکگک.

 ضدباکتریاییبررسی خواص . 2.5

ستفااه از ی ش یقت  ضکباکتریایی با ا سی رواص  بری

ر  اسدددویه .( ,1991Rosenblatt) اگجام هروت 2لوله ار

شواکلیباکترر  شر سوا روگاس3ا سوال 4آئر ژینوزا ،  ، کلب

گوددا مو لگدداییس5گ ئوس   ت پر  وفی6،  ت گال  مو ل ، 7، سددددا

1 ß amberine 
2 Bacterial Broth Dilution Methods 
3 Escherichia coli ATCC 2785  
4 Pseudomonas aeruginosa ATCC 2785 
5 Klebsiella pneumonia ATCC 1053 
6 Proteus vulgaris PTCC 1079 
7 Salmonella typhi PTCC 1609 
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، باسولوس 2سوبتولوس ، باسولوس1استاوولوکوکوس آیئوس

ررکز کلبسدددوون  از 4گوکایایا برازیلونسدددوس، 3سدددرئوس

 لوووولوزهبه صددویت ر صددنعتی ایران  ا  باکترر  اقای 

کشددت ا لوه اااه   اتهوه شددک، سددپس  ر ککام از سددویه

ساعت بر اساس روزان سرعت  72تا  24شکگک   به رکّت 

ای اگبوباتوی ای جه ساگتوگراا  37  ای ارار  ایشک باکترر

تا گک  جام  ااز کلوگی قرای اااه شدددک به رنظوی اگ تک  ر 

 آزرایش استفااه شوا.

ر تک ایجاا شددکه به  اکلوگی  اپس از یشددک باکترر

 1ر آزرایش حا ر رحوط کشدددت براه به رقکای  الوله

که تعکاا  است، اشایه به این گبته الزم شک ایا  رولی لوتر

رایش اباکترر . سدددپس از بوا /5*10 6برابر ر رویا آز

تا وب ب ظتآرب ترک با غل ، 30، 20، 10، 4، 2، 1ر  ارین 

راکر هرم ای  2000، 1000، 500، 300، 200، 100، 50

 1رولی لوتر که ای رحوط براه حل شدددکه بوا به رقکای 

سه بای  ارولی لوتر به لوله شک   آزرایش با  ر وو  اوز اه 

ای گظر هروتن شدددا ک رثبت از  تبرای اگجام شدددک. برار

وکآگتی با  ر ابووت تتراسددددایبلون   آرپی سدددولون، 

شک. پس از  اغلظت ستفااه  ر  اساعت لوله 24ر وو  ا

رویا بریسی   اآزرایش از اگبوباتوی رایج شک   کک یت آن

یی یا که کک یت ااشدددتنک از اااره کای  اقرای هروت. لوله

شکه بوا  ارایج شکگک   لوله یی که ای آن کک یت ایجاا گ

ا شددکگک. الزم به رکر اسددت غلظت به رنظوی اااره کای جک

لولدده وی ای  وزان ددارواا رصدددر ر  ر بددک ن کددک یت 

باکتریواسددتاتوک یا گشددان ااا. ای اااره آزرایش به رنظوی 

ر رویا گظر ای از بون بران  دداتعوون تواگددایی ترکوددب

شکه   ایی که ای آن ااز لوله  اباکترر شا که گ کک یت ر

ر اسدددتریل تزییق  اترولی لوتر به پلو 1/0بوا به رقکای 

 24شددک   رحوط گوترینت آهای به آن اضدداوه شددک. پس از 

سی قرای  اساعت تعکاا کلوگی شکه رویا بری شبول  ر ت

یی که  وچ هوگه کلوگی رشددا که گشددک  اهروت. ای پلوت

 
 

 

 

 

 

 حددکاقددل غلظددت کشدددنددکهی تشدددخو  اااه شددددک

(Rosenblatt, 1991.) 

 

 نتایج. 3

توسااا  جداسااااازی ترکیب تنوساااترول . 3.1

 کروماتوگرافی تیه نازک

ر رختلف  اورکشدددن fR ، روزان1ای جک ل شدددمایه 

با رعرف  اگولون  که  گازک  یه  راتوهراوی ال توسدددط کر 

هراا.  مان طوی که از ری  اکنش گشان اااه اگک، رشا که

( که 3)11شددوا ورکشددن شددمایه ری این جک ل برااشددت

ن ا –اتول استات  حاصل شست   شور ستون سولوباژل

است که  69/0برابر  fRرال  است اایار  70: 30 گزان 

 رین است.ترین روزان به ترکوب بتا آربزایکگ

تا آمیرین توسااا  . 3.2 یب ب ناسااااایی ترک شااا

 کروماتوگرافی گازی

هراا، ری رشا که 2   1ر شمایه  ا مان طوی که ای شبل

 -6a, 6b, 8a, 11, 12, 14b-octamethyl ,4 ,4) رینآربترکوب بتا 
1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 12a, 14, 

14a, 14 b-icosahydropicen-3-one =IUPAC)  بددا وررول

 که g·mol70/424−1،  زن رولبولی O48H30Cشددوموایی 

ای  ایصک 98، به رقکای تعلق اایا ترپنوئوک ا به هر ه ترر

( 70: 30ان  گزان  –اتول استات ( )3) 11ورکشن شمایه 

 شناسایی شک. 42تا  41ای اقوقه 

بررسای خواص ضادباکتری فرک ان حاوی . 3.3

 ترکیب بتا آمبرین
 از کننکهی رماگعت غلظت حکاقل ؛ 2رطابق جک ل 

 برار آربرین بتا ترکوب( باکتریواسددتاتوک) باکترر یشددک

1 Staphylococcus aureus aureus ATCC 1764 
2 PTCC subtilis spizizenii Bacillus 1715 
3 ATCC cereus Bacillus 11778 
4 Nocardia brasiliensis PTCC 1422 



 1398تابستان  ،2، شمایه 72ران، ا یه یا یعوالت، رجله رنابع طبوش 216

 

 برابر سرئوس باسولوس   سوبتولوس باسولوس ر اباکترر

   آیئوس اسددتاوولوکوکوس لوتر، رولی ای هرم راکر  500

 باکترر   لوتر رولی ای روبر هرم 1000 برابر اشرشواکلی

 .است لوتر رولی ای روبر هرم 2000 برابر توفی سالموگال

 .دریاییی عصاره متانولی گناد خیار هاهای ترپنوئید فرکشنمشخصات لکه -1 جدول

شماره 

 فرکشن

 فاز متحرک ستون

 )درصد حالل(

 رنگ لکه

 )با معرف وانیلین(
fR 

شماره 

 فرکشن

 فاز متحرک ستون

 )درصد حالل(

 رنگ لکه

 )با معرف وانیلین(
fR 

(1)10 N* 80 : E* 20 19 05/0 بنفش کمرگگ N* 50 : E* 50 78/0 صویتی کم یگگ 

(2)10 N* 80 : E* 20 20 25/0 بنفش کم یگگ N* 40 : E* 60 78/0 صویتی کم یگگ 

(3)10 N* 80 : E* 20 21 7/0 صویتی کم یگگ N* 40 : E* 60 77/0 صویتی کم یگگ 

(4)10 N* 80 : E* 20 22 89/0 بنفش N* 40 : E* 60 85/0 بنفش پریگگ 

(1)11 N* 70 : E* 30 23 03/0 صویتی کمرگگ N* 40 : E* 60 85/0 بنفش پریگگ 

(2)11 N* 70 : E* 30 24 22/0 بنفش کم یگگ N* 40 : E* 60 85/0 بنفش پریگگ 

(3)11 N* 70 : E* 30 25 69/0 بنفش پریگگ N* 30 : E* 70 84/0 بنفش پریگگ 

(4)11 N* 70 : E* 30 26 93/0 بنفش پریگگ N* 30 : E*70 84/0 بنفش پریگگ 

12 N* 60 : E* 40 27 22/0 بنفش کم یگگ N* 30 : E* 70  82/0 پریگگبنفش 
* (N ،حالل ان  گزان :E ،حالل اتول استات :Mرتاگول :) 

 

 

  11کروماتوگرام حاصل از کروماتوگرافی گازی فرکشن شماره  - 1شکل 

 (، حاوی ترکیب بتا آمیرین از گناد خیار دریایی.70 -30ان هگزان: -) اتیل استات

 

 

 آمیرین.حاوی ترکیب بتا  11طیف جی سی فرکشن شماره  -2شکل 
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 حداقل غلظت ممانعت کنندگی فرکشن حاوی ترکیب بتا آمبرین -2جدول 

 µg/ml آمپی سیلین µg/ml  غلظت بتا آمیرین باکتری

Bacillus subtilis 500 300 

Staphylococcus aureus 1000 300 

cereus Bacillus 500 300 

Salmonella typhi 1000 500 

Escherichia coli 1000 500 

 

ظت کشدددنکهی باکتریایی حکاقل غل 3رطابق جک ل 

سدددوبتولوس    رین برار باکترر باسدددولوسترکوب بتاآرب

سرئوس برابر  سولوس   روبر هرم ای رولی لوتر   1000با

ای  روبر هرم 2000ر اشددرشددواکلی برابر  ابرار باکترر

کشدددنکهی ی ر رین اثر رولی لوتر اسدددت. ترکوب بتا آرب

 باکترر سالموگال توفی از روا گشان گکااه است.

 حداقل غلظت کشندگی باکتریایی فرکشن حاوی ترکیب بتاآمیرین -3جدول

 µg/ml آمپی سیلین µg/ml غلظت بتا آمیرین  باکتری

Bacillus subtilis 1000 500 

Staphylococcus aureus 2000 500 

cereus Bacillus 1000 500 

Escherichia coli 2000 1000 

Salmonella typhi - 2000 

 

 بحث. 4
ترکوب شددوموایی از جاگکایان اییایی  18000بوش از 

ست شکه ا ستخراج  تا کنون بوش از ، (MarinLit, 2003) ا

ترر ترپنوئوددک از رنددابع طبوعی اسدددتخراج    20000

سارتای ترر ترپنوئوک ا  ست. تغوورات ای  سایی شکه ا شنا

ر اسددتر ئوکر،  ا، سدداپوگون اراگنک قرای هروتن؛ اسددتر ل

هلوبوزیک ا، کویتوبواسددتر ئوک ا   ... سددبب شددکه تا این 

با بات طبوعی  بات جزء رهمترین ترکو ته از ترکو  اسددد

 .(Zhang, 2011) رواص زیستی قرای هورگک

شبل ا ساس  کر راتوهراوی هازر،  1ی این تحقوق بر ا

تا آرب وب ب یایی ترک وای ای ای  H.leucospilotaرین از ر

 fR، عصایه استوگی استخراج شک. روزان 11ورکشن شمایه 

رین بسددوای قور تر از ترکوب آربسددنجوکه شددک.  69/0 آن

قاا رون  آسدددپرین ای جلوهورر از عملبرا کالژن ای اگع

مل وب ری ع به عنوان ترک وب  نک،  مچنون این ترک ک

ر ضکآوتاب گوز  اترروم کننک پوست، ضکالتهاب   ای کرم

 .(Kweifio‐Okai et al., 1995) شواری استفااه

ترکوب طبوعی شدددناسدددایی شدددکه از رنابع  4196از 

ایصک از کل ترکوبات شناسایی  13ترکوب ) 521اییایی، 

 ,.Hu et al) رواص ضددکباکترر  سددتنک شددکه( اایار

. ترکوبات بسوایر راگنک هلوبوزیک ار استر ئوکر، (2015

با رواص  یایی  وای ای وک ا   ... از ر وک ا، پپت ترپنوئ

ست.  شکه ا سایی  شنا سیضکروبر بی   ار اگجام ای بری

شددکه رشددخ  شددکه که رایپوسددتان ای رقایسدده با ایگر 

له  روجواات یایی از جم جانای نان، رر  ا   بریوز ا، گررت

 ددار حلقور آگلوددکا   غوره اایار بوشدددترین آثددای کرم

 (Shakouri et al., 2009) ضکباکتریایی  ستنک

 اسدددتخراج شدددکه از روای اییایی  بتا آربرینترکوب 
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H. leucospilota  ا که ااای این پر ژه تحقوقاتی گشدددان

راکر هرم ای رولی لوتر  1000برابر این ترکوب ای غلظت 

سوبتولوس  باسولوسر هرم رثبت  ارنجر به ررگ باکترر

. ترکوب بتا آرورین ی ر روا ک شددکباسددولوس سددرئوس   

سالموگال توفی رنجر ر هرم رنفی  اباکترر شواکلی    شر ا

ارا این ترکوب تنها ی ر  .به رماگعت از یشددک شددکه اسددت

راکر هرم ای رولی  2000باکترر اشددرشددواکلی ای غلظت 

ر اگجام شددکه  الوتر رنجر به ررگ شددکه اسددت. آزرایش

ر  ار هرم رثبت از باکترر اا ک که باکتررری گشدددان

هرم رنفی گسددبت به ترکوبات طبوعی اییایی حسدداسددوت 

علت ا نک، که این تفا ت به ری بوشدددترر از روا گشدددان

 .(Bordbar et al., 2011) اسددت  اارتالف ایوایه باکترر

باکترر حک  اای  یک  ا باکترر از  ر هرم رنفی ایوایه 

اضاوی شارل وسفولوپوک، پر تئون   پلی سارایین تشبول 

باکترر هرم رثبت واقک  یاوته اسدددت. ای حالوبه ایوایه 

عمورا از پلی  یا    روزان پر تئون کمترر اا اسددتچربی 

شبول یاوته است پپتوک هلوبان    اسارایین به  مون  .ت

ر هرم  ارثبت گسدددبت به باکتررر هرم  اعلت باکترر

 .(Bordbar et al., 2011) گکرنفی ضعوف تر

جه ار از؛  بل تو قا قاایر  یایی اایار ر وای ار ای ر

  اپپتوک ا   لبتون، عناصر رعکگی، سربر زیک ا،  ا یتارون

 ار رنحصدددر به ورا راگنک؛ پلی    مچنون اایار رولبول

ئوددکاسدددوددک 12سدددداکدداییددک ددا،  گو ترااکددا ت توددل   ر

(12-MTA)(Sottorff et al., 2013) ای رطالعه ار که ای ،

باکترر به ی ش ایسدددک ترکوب بتا یابطه با رواص ضدددک

اگجام شدددک، این  1یگوبا روبر کالایارین که از هواه الئوآرب

ظت وب ای غل رولی هرم بر رولی  5/2   5، 10ر  اترک

تا قطر  اسددتاوولوکوکوس آیئوسلوتر از یشددک  اله باکترر 

رولی رتر از یشک  11   16، 20رولی رتر    14   20، 26

ست سالموگال تایفی رماگعت گمواه ا -Abdel) اله باکترر 

Raouf et al., 2015)که ی ر رووه عه ایگرر  طال  . ای ر

تا آرب وب ب جام شدددک، ترک بایا اگ ظت آرو  90رین ای غل

 
 

 

 

راکر هرم ای رولی لوتر از یشددک باکترر اسددتاوولوکوکوس 

ترکوب  .(Fernandes et al., 2012)آیئوس رماگعت گموا

ای غلظت  2رین اسدتخراج شدکه از کایپوبوتوز اا لوزبتا آرب

ر  اکترررولی هرم بر رولی لوتر از یشددک با 200کمتر از 

اسددتاوولوکوکوس آیئوس   اشددرشددواکلی رماگعت گمواه 

 .(Martins et al., 2011)است

ر روای اییایی  ارطالعات اگجام شددکه ی ر ورکشددن

Athyonidium chilensis بات ری گشدددان که ترکو ا ک 

سبت به باکترر ضکباکترر گ شکه اثر  سازر  ر  ارال  

   بدداسدددولوس اسدددتدداوولوکوکوس آیئوس هرم رثبددت؛

باکترر ،اایا سدددوبتولوس را ی ر  ر هرم رنفی اثر  اا

. (Sottorff et al., 2013)کشنکهی از روا گشان گمی ا ک

تا آرب وب ب یایی ترک وای ای  رین اسدددتخراج شددددکه از ر

H. leucospilota  نک سدددایر راگ قاتی  ای این پر ژه تحقو

 ر باسدددولوس ایشدددک باکترررطالعات آزرایشدددگا ی از 

سالموگال  شواکلی    شر سرئوس، ا سولوس  سوبتولوس، با

ا ک ری گتایج گشدددان توفی رماگعت کرا.  مان طوی که

رین رویا بریسدددی ای این پژ  ش رنجر به ترکوب بتا آرب

باکترر بت اررگ   سدددوبتولوس، باسدددولوس ر هرم رث

ستاوولوکوکوس آیئوس باسولوس  هرم باکترر   سرئوس، ا

واکلی رنفی نکه اثر ری اشدددرشددد که گشدددان ا  هراا، 

سددبت به سددایر رنابع اسددتخراج ضددکباکتریایی قور ترر گ

ر اگجام شددکه  ا. آزرایشای روای اییایی اسددت رینبتاآرب

ر  ار هرم رثبت از باکترر اا ک که باکتررری گشدددان

هرم رنفی گسدبت به ترکوبات طبوعی اییایی حسداسدوت 

شان شترر از روا گ  (Mancini et al., 2007)ا نکری بو

ا ک ترکوب ری گشدددان  اایشارا  مان طوی که گتایج آزر

 H. leucospilotaن استخراج شکه از روای اییایی ریبتا آرب

ر هرم  ااایار اثر ضددکباکتریایی گسددبتا قور ی ر باکترر

توان از آن به ری عات بوشددتررنفی اسددت، بنابراین با رطال

عنوان رنبع رناسدددب برار تولوک اای  ار ضدددکباکتریایی 

 استفااه گموا.

1 Laurencia microcladia 
2 Carpobrotus edulis 
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 سپاسگزاری
صوب تحقوقاتی پر ژه از رنتج رقاله این شبکه  ر پژ  

سازر  "اکولوژر رلوج وایس   اییار عمان با عنوان  جکا

  بریسدددی رواص زیسدددتی ترپنوئوک از روای اییایی هوگه 

Holothuria leucospilota  روجوا ای رلوج وددایس بددا

 بکینوسددوله از. اسددت 2-75-12-92128 شددمایه رصددوب

شته اگک  مبایر را با آن اگجام ای که عزیزاگی  مبایر  اا

سگزایر رناوع  با رطالعه این گتایج ضمناً.  هراا ری سپا

 .گکایا تعایض ای گویسنکهان
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