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چکیده
با توجه به وجود انواع مختلف و خواص زیستی خیارهای دریایی ،در این مقاله پژوهشی؛ خوواص ضو باکتری و توانوایی تولیو صوابو از پوودر ،عصوار
متانولی و ساپونینی خیار دریایی گونه  Holothuria leucospilotaاستحصال ش از جزیر الوا مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونههای خیار دریایی پس از
آماد سازی خشک و سپس پودر ش ن  .عصار گیری با استفاد از حاللهای متانول به منظور دست یابی به عصار تام ،و اتانول  70درصو بوه منظوور
تهیه عصار حاوی بیشترین مق ار ترکیبات ساپونینی با استفاد از روش خیسان انجام ش  .به منظور تعیوین کیفیوت سواپونین تعیوین انو یس کوف
کنن گی ساپونین انجام ش  .تولی صابو از خیار دریایی به روشهای استفاد از گلیسیرین انجام شو  .در نهایوت بوا اسوتفاد از پوودر؛ عصوار خشوک
متانولی و ساپونینی با نسبتهای  5 ،1و  10درص صابو های خیار دریایی تهیه ش ن  .به منظور بررسی اثرات ض باکتری با استفاد از روش رقت لوله
ایی اثر عصار ها و صابو های تهیه ش روی سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس عامل جوش صورت انجام ش  .نتایج حاصل از آزمایش نشا میده
ح اقل غلظت ممانعت کنن گی از رش عصار متانولی و صابو خیار دریایی نسبت به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس برابر  10و 5میلویگورم در میلوی
لیتر و عصار ساپونینی آ  2و 5میلیگرم در میلی لیتر است .کف ایجاد ش ساپونین خیار دریایی تا بیش از  12سواعت باقیمانو کوه نشوا دهنو
شاخص کف کنن گی بسیار زیاد آ است .صرف نظر از م ت زمان آزمایش ،آزمو آنالیز واریانس یک طرفه نشا داد که تفاوت معنیداری در میوانیین
ارتفاع کف بین حجمهای  10میلیلیتر و حجمهای یک ،دو ،سه ،چهار و پنج میلیلیتر وجوود دارد ) .(p<0.05و در سوایر مووارد تفواوت معنویداری در
میانیین ارتفاع کف مشاه ا نش  .در این پروژ که به بررسی اثرات ض جوش عصوار و صوابو از خیوار دریوایی هولوتوریوا لوکوسوپیالتا از جزیور الوا
پرداخته ش است اثر ض باکتریایی آ روی عامل جوش صورت تأیی ش است ،بنابراین در بین موارد مورد آزمایش؛ عصار سواپونینی موورد مطالعوه
پس از انجام آزمایشهای تکمیلی میتوان به عنوا انتخاب مناسب برای تولی صابو های ض جوش مورد استفاد قرار بییرد.
کلمات کلیدی :خیار دریایی ،عصار  ،ض جوش ،صابو آرایشی و به اشتی ،جزیر الوا  ،خلیج فارس.
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Abstract
Due to exist of the different kinds of sea cucumbers and their biological activities, In this study, the
antibacterial activities and the soap forming ability of powder, methanolic and saponins extracts of sea
cucumber (Holothuria leucospilota). obtained from Lavan Island, were evaluated. Initially Sea cucumbers
were dried and subsequently ground. Extraction was performed by methanol solvents to obtain total extract
and 70% ethanol. The method of soaking was used in order to prepare the extract containing the ultimate
amount of saponin compounds. With the aim of determine the quality of saponin, its index of foam forming
ability was evaluated. The production of soap from marine cucumbers was carried out using the method of
soaping fats and glycerin. Finally, sea cucumber soaps was produced using powder, methanolic and saponins
extracts with ratios of 1, 5 and 10%. In order to fulfill of bacterial analysis, the effect of extracts and
prepared soaps on Staphylococcus aureus was evaluated using tubular dilution method. The results of the
experiment show that the minimum inhibitory concentration (MIC) of the methanolic extract and marine
cucumber soap for Staphylococcus aureus is 10 and 5 mg / ml respectively. This index for saponin and its
soap is 2 and 5 mg / ml. Regardless of the duration of the experiment, one-way analysis of variance test
showed that there was a significant difference in the mean height between volumes of 10 ml and volumes of
one, two, three, four and five ml (p <0.05). In other cases, no significant difference was observed in the mean
floor height. The produced foam of the sea cucumber saponin remained for more than 12 hours, indicating a
very high foam formin ability. In this project, the antibacterial and consequently anti- pimple of extracts and
soaps produced from the Holothuria leucospilota obtained from Lavan Island were studied and confirmed.
Therefore, this compounds can be used as an appropriate choice for the production of anti-pimple soaps.
Key Words: Extract, Antibacterial activity, Cosmetic soap, Lavan Island, Persian Gulf.
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 .1مقدمه
با وجود آنکه کمتر از چهار دهه از توالش دانشومن ا
در رابطه با خواص زیسوتی ترکیبوات شویمیایی جانو ار
دریایی میگذرد اما تع اد این ترکیبوات نسوبت بوه سوایر
منوواب بسوویار بیشووتر اسووت ،تنوووع زیسووتی موجووود در
محیطهوای دریوایی نیوز دلیول دییوری بورای گونواگونی
ترکیبات طبیعی استخراج ش از این اکوسیستم میباش
( .)Munro et al., 1999اکوسیسووتم دریووایی غنووی از؛
اسوی های چورب غیور اشوباع ،اسوتروئی ها ،سواپونینهووا،
پلوویسوواکاری ها ،مووواد معوو نی ضووروری ،ویتووامینهووا،
آنتیاکسی ا ها ،آنوزیمهوا و پپتیو های فعوال مویباشون
( )McCarthy and Pomponi, 2004که بسیاری از آ هوا
خواص زیسوتی در شورایط  in vitroو  in vivoرا از خوود
نشووا داد ان و ( )Newman and Cragg, 2004همووین
اثرات زیستی آ ها را به منب حاوی مواد اولیه در راستای
تولی محصوالت آرایشی و به اشتی تبو یل نموود اسوت
(.)Kim et al., 2016
در سالهای اخیر عالقه مصرف کننو گا محصووالت
آرایش و به اشتی به محصووالت ج یو حواوی ترکیبوات
طبیعی معطوف ش است ،شای مهمترین دلیل آ فوای
قابل توجه محصوالت طبیعی در مقابل محصووالت سونتز
ش باش  .در میا محصوالت طبیعی ،منواب دریوایی در
جاییا نخست قرار دارن ).(Kim, 2016
بازار جهوانی صونعت محصووالت آرایشوی و به اشوتی
بیش از د ها بیلیو دالر برآورد ش است ،ضمن آنکه در
این صنعت تولی محصوالت نوین از مناب طبیعوی بسویار
حائز اهمیت است ،در این راستا از عصار ها و بخوشهوای
ج ا ش از عصار (فرکشن) حواوی ترکیبوات طبیعوی از
منوواب دریووایی بووه ویووژ جلبووکهووای ماکروسووکوپی و
میکروسکوپی ،نورم تنوا  ،خارپوسوتا  ،سوخت پوسوتا ،
کوسهها ،والها و ماهیا استفاد میگردد ).(Kim, 2016
امروز تالش به منظور استخراج ترکیبات فعال زیسوتی از
مناب دریایی با کاربرد لوازم آرایشی و به اشوتی بوه ویوژ
تولی کرمها ،لوسیو ها و پمادها گسترد تور شو اسوت،
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این محصوالت حاوی مواد طبیعی از مناب دریایی هستن
کووه سووالمت پوسووت ،مووو و نوواخن را حفو و یووا تقویووت
میکنن (.)Kim and Wijesakara 2012
خارپوسوووتا یکوووی از شووواخههای مهوووم جوووانورا
بیمهوور محسوووب شو و در بردارنو  7000گونووه زنو
میباشن  .خیارهای دریایی متعلو بوه شواخه خارپوسوتا
بود و در تمام دریاها و اقیانوسهوا و در تموام عور هوای
جغرافیایی؛ از مناط ساحلی تا دشوتهوای مغواکی یافوت
میشون ( .)Mary Bai, 1994مطالعات انجام شو نشوا
میده خیارهای دریایی منبو غنوی از ترکیبوات طبیعوی
مانن ترپنوئی ها ،پلی ساکاری ها ،فالونوئی ها و  ...با خوواص
زیسوتی مویباشو ( Kijjoa and Sawangwong, 2004
.)Bordbar et al., 2011
ساپونینهای تری ترپنوئی ی یکوی از بزرگتورین گورو
ترکیبات طبیعی هستن که در برخی از گونوههوای آبزیوا
دریایی؛ شاخه خارپوستا (خیار دریایی و ستار دریوایی) و
پوریفرا (اسنفجهای دریایی) سنتز میشود .مطالعوات انجوام
ش نشا میده تا کنو نزدیک به  250نوع سواپونین از
خیارهای دریایی شناسایی شو اسوت .یکوی از مهمتورین
مشخصههای ساپونینهای دریایی قرار گرفتن گلیکو هوای
سولفاته و یا واح های قن ی میباش  ،که معموال به صورت
واح های مونوسوولفات ،دی و توری سوولفات گلیکوزیو ی
یافت مویشوون ( .)Bahrami et al., 2014سواپونینهوای
اسووتخراج ش و از خیووار دریووایی دارای خووواص زیسووتی
بسیاری مانن ؛ سیتوتوکسیک ،ضو اگزموا ،ضو التهوابی،
آنتوووی اکسوووی ا  ،ضووو بووواکتری و  ...مووویباشووو
(.)Bordbar et al., 2011
یکی دییور از خوواص زیسوتی متابولیوتهوای ثانویوه
خیارهای دریایی اثرات ضو باکتریایی مویباشو  ،آلوودگی
میکروبی در محصوالت آرایشی و به اشوتی ممکون اسوت
موجب فساد آ ها شود و سالمت مصرف کننو گا را بوه
ویژ در مناط گرمسیری ته ی میکن  ،بنابراین استفاد
از مواد نیه ارن در محصووالت آرایشوی و به اشوتی بوه
منظور کنترل میکروبی بسیار حائز اهمیت است .مطالعات
انجام ش نشا میده که متابولیتهای ثانویه خیارهای
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دریایی در کنترل میکروبی محصوالت آرایشی و به اشوتی
مووووثر اسوووت؛ گونوووههوووای ،Stichopus hermanni
Holothuria fuscogilva, Actinopyga mauritiana,
A. crassa, Bohadschia vitiensis, Bohadschia
tenuissima, Pearonothuria graeffei, Bohadschia
cousteaui,
Holothuria
atra,
Holothuria
Holothuria
 Holothuria leucospilotaو nobilis

دارای فعالیووووت ضوووو بوووواکتری قوووووی هسووووتن
(.)Siahaan et al., 2017
بووا توجووه بووه خووواص زیسووتی متابولیووتهووای ثانویووه
خیارهای دریایی ،بوه ویوژ اثورات ضو باکتریایی آ هوا و
وجود ترکیبات ساپونینی موجود در آ هوا ،در ایون مقالوه
پژوهشی به بررسی امکا تولیو صوابو از پوودر ،عصوار
متوووووووانولی و سووووووواپونینی خیوووووووار دریوووووووایی
 Holothuria leucospilotaپرداخته ش است.

 .2مواد و روش کار
 .1.2نمونهبرداری و آماده سازی خیار دریایي
نمونههای خیار دریایی گونه ،Holothuria leucospilota
که در شکل 1مشاه میگوردد ،بوه تعو اد  40عو د (بوا
میانیین وزنی  320گورم) بوه وز تقریبوی  14کیلووگرم
(کوول نمونووههووای مووورد آزمووایش) در دی مووا سووال
1396توسط غواصی و از عمو  10توا  12متور از جزیور
الوا  ،واقوو در خلوویج فووارس بووا موقعیووت جغرافیووایی
 53.2719°شوورقی و  26.8990°شوومالی تهیووه شوو ن ،
سپس به صوورت زنو و در آب دریوا بوه سواحل منتقول
ش ن .

شکل  -1نمونه خیار دریایی گونه. H.leucospilota

نمونههای خیار دریایی به آزمایشویا زیسوت فنواوری
پژوهشک اکولوژی خلیج فارس و دریوای عموا منتقول
ش  ،در ابت ا به صورت طولی برش داد ش و انو امهوای
داخووی و گنادهووا خووارج و عضووله ب و بووه انوو از هووای
1سانتیمتر قطعه قطعه ش  ،سپس نمونهها (عضالت بو
و گناد) به م ت  72ساعت در دسوتیا فریوز درایور قورار
گرفتن  .نمونههای خشک ش توسط آسیاب پودر (شوکل
 )2و تووا زمووا ادامووه مراحوول آزمایشوویاهی در فریووز -24
درجه سانتیگراد قرار گرفتن .

 .2.2عصاره گیری از خیار دریایي
عصار گیری با استفاد از روش خیسان به شرح زیر
انجام ش ؛ به پودرهای تهیه ش به وز  300گرم مقو ار

 600سی سی متانول (مرک -آلموا ) افوزد شو و ایون
عمل هر  24ساعت یکبار بوه مو ت سوه بوار تکورار شو ،
سپس نمونهها بوه مو ت  72سواعت در دموای اتوا و در
تاریکی به منظور ج اسازی ترکیبات طبیعی قرار گرفتنو
( .)Çitoğlu and Acıkara 2012پس از  72ساعت حوالل
حاوی متابولیتهای ثانویه خیوار دریوایی از صوافی عبوور
داد ش و عصار های به دست آم را به دستیا روتواری
( )Heidolph, laborota 4000وارد نموود  ،در دموای 40
درجه سانتیگراد و دور  145بار در دقیقه ،تا حوالل تبخیور
ش و تنها عصار متانولی خالص باقی مان (شکل .)3
پودر عضله خشوک خیوار دریوایی بوه وز  500گورم
تهیه ،سپس به منظور تهیه عصار حاوی بیشترین مقو ار
ساپونین با استفاد از روش خیسان و با  1000سی سی
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اتانول مورک  70درصو ماننو روش فوو انجوام گردیو
(Hostettmann and ; Van Dyck et al., 2009

.)Marston, Majinda, 2012:1995

شکل  -2خیار دریایی خشک شده با استفاده از دستگاه فریز درایر.

شکل -3مراحل عصاره گیری خیار دریایی؛ خیساندن(الف) ،صاف نمودن عصاره (ب) ،عصاره متانولی (ج).

 .3.2تعیین اندیس کفکنندگي ساپونین
به منظور بررسی حضور ساپونین در عصار سواپونینی
خیاردریوایی یوک گورم از نمونوه در  100میلویلیتور آب
جوش حل ش و به م ت  30دقیقوه در حموام آبجووش
حرارت داد ش  .پس از سرد ش  ،مخلوط حاصول صواف
ش و درو لوله آزمایش (ارتفاع  16سانتیمتور ،قطور 16
میلیمتر) محلولهایی با رقتهای یک تا د میلیگورم در

میلیلیتر در سه تکرار تهیه ش  .سپس نمونهها بوه مو ت
 15ثانیه در جهت طولی همزد ش و سپس به مو ت 15
دقیقه در حالت سکو قرار داد شو و در نهایوت ارتفواع
کف حاصل ان از گیری ش (شکل  .)4اگر کف مذکور نیم
ساعت باقی بمان دارای ساپونین متوسط ( )++و به همین
صورت یک ساعت باقی بمان سواپونین گونوه موورد نظور
قوی ( )+++خواه بود (.)Tiwari et al., 2011

شکل  -4تعیین اندیس کفکنندگی ساپونین.
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 .4.2تولید صابون از خیار دریایي
گلیسیرین شوفاف در تکوههای  1.5سوانتیمتری خورد
شوو  ،سووپس در حمووام آب داغ حوورارت داد شوو ن تووا
گلیسرینها در حرارت کم به صورت مای در آی  .در دموای
 40تا  42درجه سانتیگراد با نسبتهای  5 ،1و  10درصو
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از عصار ساپونین و متانولی و پودر خیار دریایی بوه صوابو
اضافه ش  ،سپس به قالبهای تهیه ش منتقل ش ن و بوه
م ت  72ساعت تا سفت ش صابو در آ باقی مانو  .بوه
منظور خوشبو ش از عصار گل سور و رنو صوابو از
رن های خوراکی استفاد ش (شکل .)5

شکل  -5صابون خیار دریایی؛ الف) صابون حاوی عصاره ساپونین( ،ب) صابون حاوی عصاره متانولی( ،ج) صابون حاوی پودر خیار دریایی.

 .5.2بررسي خواص ضدباکتریایي
بررسی خواص ض باکتریایی با اسوتفاد از روش بورا
( )Bacterial Broth Dilution Methodsبوه شورح زیور
انجام گرفت:
سووویه بووواکتری Staphylococcus aureus 1764
 aureus ATCCاز مرکز کلکسیو قارچها و باکتریهوای
صنعتی ایرا به صورت لیوفیلیز تهیه ش  ،سوپس کشوت
اولیه داد ش و به م ّت  48سواعت در دموای  37درجوه
سانتیگراد در انکوباتور قرار داد ش تا از کلونیهای توک
بوه منظووور انجووام آزمووایش اسوتفاد شووود .پووس از رشو
باکتریها کلونیهای تک ایجاد ش به لولههوای آزموایش
حاوی محیط کشت برا به مق ار  1سی سی وارد نمود ،
اشار به این نکته الزم میباشو کوه تعو اد بواکتریهوای
مورد آزمایش برابر 1/5*106میباش  .سپس از عصوار هوا
ی ساپونینی ،متانولی تهیه ش در غلظوتهوای  0/01توا
 40میلیگرم در میلی لیتر که در محیط برا حول شو
بود به مق ار  1میلی لیتر به لولههوای فوو افوزود شو .
برای در نظر گرفتن شواه مثبوت از آنتوی بیوتیوکهوای
تتراسایکلین و آمپی سیلین ،با غلظتهوای فوو اسوتفاد
ش و به عنوا شاه منفی به یکی از لولههوا مواد فعّوال
زیستی اضافه نیردی  .پس از  24ساعت لولههای آزموایش

از انکوباتور خارج ش و ک ورت آ ها را مورد بررسی قرار
گرفت .لوله کنترل که فاق ترکیبوات فعّوال زیسوتی بوود
بسیار ک ر ش بودن  ،زیرا باکتریها در آ فرصوت رشو
را داشتهان  .برای ادامه کار سایر لولهها با لولوه موذکور بوه
صورت چشمی مقایسه شو ن کوه میوانیینی از  3مرتبوه
آزموایش بورای هرگونوه بواکتری بوود مقایسوه کورد  ،و
لولههایی را که ک ورت داشتن از ادامه کار خارج شو ن و
لولههایی که در آ ک ورت ایجواد نشو بوود بوه منظوور
ادامه کار جو ا شو ن  .الزم بوه ذکور اسوت غلظوت موواد
مصوورفی در لولووههووای بوو و کوو ورت میووزا MIC
( )Minimum Inhibitory Concentrationکه بوه معنوای
ممانعت از رش و افزایش تعو اد بواکتریهوا مویباشو را
نشا داد است .در ادامه آزمایش به منظور تعیین توانایی
عصار ها و صابو ها در از بین برد باکتریها از لولههایی
که در آ ها ک ورت مشاه نش بود به مق ار  0/1میلی
لیتر به پلیتهای استریل تزری ش سوپس پلیوتهوا بوه
انکوباتور منتقل ش و در دمای  37درجه سانتیگوراد بوه
م ّت  24ساعت نیه اری ش ن  .پس از  24ساعت تعو اد
کلونیهای تشکیل ش ( )CFUمورد بررسی قرار گرفوت.
در پلیتهایی که باکتری رش کرد بود حاکی از آ است
که عصار موورد نظور تنهوا توانوایی مهوار رشو و تکثیور
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باکتری را دارد ،امّا در پلیتهوایی کوه هوی گونوه کلوونی
مشاه نش نشا دهن آ است کوه مواد موورد نظور
سبب مرگ باکتری ش اسوت؛ کوه ایون مقو ار برابور بوا
)Minimum Bactericidal Concentration( MBC
میباش (.)ROSENBLATT, 1991
از آزمو آنالیز واریانس یکطرفه بوه منظوور تفواوت در
میانیین ارتفاع صوابو در زما هوا و حجمهوای متفواوت
استفاد ش .

 .3نتایج
 .1.3استحصال عصارهها و پودر خیار دریایي
از هر  10کیلوگرم وز تر عضوله خیوار دریوایی گونوه
هولوتوریا لوکوسپیالتا  980گرم پودر خشک خیار دریایی
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به دست آم  .عصار خشوک متوانولی تهیوه شو از 600
گرم پوودر خشوک خیوار دریوایی بوه وز  120/51گورم
( 20/08درص ) و عصار خشک سواپونینی بوه وز 53/2
گرم ( 8/75درص ) استحصال ش .

 .2.3بررسي اثرات ضدباکتری عصارههای خیاار
دریایي
براساس مشاه کو ورت در خانوههوای پلیوت موورد
آزمایش ،هما طوور کوه از جو ول 1برداشوت مویشوود؛
ح اقل غلظوت ممانعوتکننو گی از رشو ( )MICعصوار
متانولی خیار دریایی نسبت بوه بواکتری اسوتافیلوکوکوس
آرئوس برابر  10میلیگرم در میلی لیتر و عصار ساپونینی
آ برابر  2میلیگرم در میلی لیتر است.

جدول  -1تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد عصارههای استخراج شده از خیار دریایی هولوتوریا لوکوسپیالتا.
عصار

غلظت موثر

)(mg/ml

متانولی

10

ساپونینی

2

آمپی سیلین

0/5

تتراسایکلین

0/5

هما طور که از ج ول  2برداشت مویشوود؛ حو اقل
غلظت کشن گی باکتریایی ( )MBCعصار متوانولی بورای
باکتری استافیلوکوکوس آرئووس برابور  40میلویگورم در

میلی لیتر ،و عصار سواپونینی آ برابور  4میلویگورم در
میلی لیتر است.

جدول  -2تعیین حداقل غلظت کشندگی عصارههای استخراج شده از خیار دریایی هولوتوریا لوکوسپیالتا.
عصار

غلظت موثر

)(mg/ml

متانولی

40

ساپونینی

4

آمپی سیلین

0/5

تتراسایکلین

0/5

شیالت ،مجله مناب طبیعی ایرا  ،دور  ،73شمار  ،4زمستا 1399

574

 .3.3بررسي اثرات ضدباکتری صابون خیار دریایي
هما طور که از ج ول  3برداشت مویشوود؛ حو اقل
غلظت ممانعت کننو گی از رشو صوابو حواوی عصوار
متانولی خیار دریایی نسبت بوه بواکتری اسوتافیلوکوکوس

آرئوس برابر  5میلویگورم در میلوی لیتور ،صوابو حواوی
عصار ساپونینی آ برابور  5میلویگورم در میلوی لیتور و
صابو حاوی پودر خیار دریوایی اثور ضو باکتری از خوود
نشا داد است.

جدول  -3تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد صابون حاوی عصارهها و پودر خیار دریایی .هولوتوریا لوکوسپیالتا.
صابون

غلظت موثره %

متانولی

5

ساپونینی

5

پودر

-

هما طور که از ج ول 4برداشوت مویشوود؛ حو اقل
غلظووت کشوون گی صووابو حوواوی عصووار متووانولی خیووار
دریایی نسبت به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس برابر 10

میلیگرم در میلی لیتر ،صابو حاوی عصار ساپونینی آ
برابر  5میلیگرم در میلی لیتر است.

جدول  -4تعیین حداقل غلظت کشندگی عصارههای استخراج شده از خیار دریایی هولوتوریا لوکوسپیالتا.
صابون

غلظت موثره %

متانولی

10

ساپونینی

5

پودر

-

 .4.3تعیین اندیس کفکنندگي ساپونینها
بووا مشوواه کووف پای و ار در آزمووو تعیووین شوواخص
کفکنن گی ساپونین در عصار ساپونینی گونه هولوتوریوا
لوکوسپیالتا ثابت ش  .با افزایش حجم عصار  ،ارتفاع کوف
پای ار ایجاد ش در لولهها نیز افزایش یافوت بوه گونوهای
که در باالترین غلظت ( 10میلیگرم در میلیلیتر) ارتفواع
کف ایجاد ش به  3 /1سانتیمتر رسوی (نموودار  )1کوه
نشا دهن شاخص کف کنن گی بسیار زیاد آ است.
تست آنالیز واریانس یکطرفه در زما  15دقیقه نشوا
داد که در تمامی موارد به جزحجمهوای  8میلیلیتور و 9
میلیلیتر و همچنوین بوین حجمهوای  9میلیلیتور و 10
میلیلیتر اختالف معنیداری در میانیین ارتفاع کف وجود

دارد (.)p<0.05
ارتفاع کف تشکیلش بع از گذشت این م ت زموا
در باالترین غلظت به  3سانتیمتر رسی که نشوا دهنو
این است که ساپونین موجود در بافت عضله خیواردریوایی
گونه هولوتوریا لوکوسپیالتا قوی ( )+++و پای ار مویباشو
(نمودار .)2
در م ت زما  60دقیقه اخوتالف معنویداری در هوی
ک ام از حجمهای مورد استفاد مشاه نش ( .)p<0.05به
علت پای اری کف پس از  12سواعت مجو د کوف تشوکیل
ش در لولهها بررسی ش  .ارتفاع کف تشوکیلشو بعو از
گذشووت ایوون موو ت زمووا در بوواالترین غلظووت بووه 2/2
سانتیمتر رسی که نشا دهنو ایون اسوت کوه سواپونین
موجووود در بافووت عضووله خیوواردریووایی گونووه هولوتوریووا
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لوکوسپیالتا بسویار پایو ارتر از زموا در نظور گرفتوه شو
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میباش (نمودار .)3

نمودار  -1ارتفاع کف ایجاد شده در مدت زمان  15دقیقه در آزمون تعیین شاخص کفکنندگی.

نمودار  -2ارتفاع کف ایجاد شده در مدت زمان  60دقیقه در آزمون تعیین شاخص کفکنندگی.

نمودار  -3ارتفاع کف ایجاد شده در مدت زمان  12ساعت در آزمون تعیین شاخص کفکنندگی.
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همچنووین آزمووو آنووالیز واریووانس یکطرفووه اخووتالف
معنیداری بین میوانیین ارتفواع کوف بوین حجمهوای 5
میلیلیتر با تمام حجمها 6 ،میلیلیتر با تموام حجمهوا7 ،
میلیلیتر با تمام حجمها 8 ،میلیلیتر با تموام حجمهوا 9
میلیلیتر با تمام حجمها و همچنین  10میلیلیتر با تموام
حجمها را نشا داد.

 .4بحث و نتیجه گیری
ترکیبات طبیعی خیار دریایی دارای پتانسل زیادی در
مواد آرایشی و به اشتی مانن کرم ،لوسویو  ،رژلوب و ژل
هستن  .یکی از مهمترین خواص زیستی خیارهای دریایی
اثرات ضو باکتری اسوت کوه در تولیو دارو و محصووالت
آرایشی و به اشتی به عنووا نیه ارنو و ضو جووش و
آکنه کاربرد دارد.
در این پروژ تحقیقاتی مشخص ش که عصار متوانولی
خیار دریوایی گونوه هولوتوریوا لوکوسوپیالتا در غلظوت 10
میلیگرم در میلی لیتر اثر ض باکتریایی روی بواکتریهوای
گرم مثبت استافیلوکوکوس آرئوس عامل ایجاد جوشهوای
صورت ،از خود نشا میده  .در آزمایش دییر کوه توسوط
ناظمی و همکارا در سال ( )1395انجام ش  ،فعالیت ضو
باکتریایی عصار های متانولی و آبی دیوار ب خیاردریوایی
گونوووووه  Holothuria leucospilotaروی بووووواکتری
 Staphylococcus aureusبا استفاد از روش رقت لولهای
به منظور تعیین ح اقل غلظوت مهوارکننو گی و حو اقل
غلظت کشن گی مورد بررسی قرار گرفوت ،نتوایج مطالعوه
نشووا داد عصووار آبووی روی بوواکتری مووورد آزمووایش اثوور
ض باکتری از خود نشا ن اد .عصار متانولی مان از رشو
باکتری گورممثبوت اسوتافیلوکوکوس آورئووس شو و در
غلظت  40میلیگرم بر میلویلیتور منجور بوه مورگ ایون
باکتری ش  ،نتایج این آزموایش بوا نتوایج حاصول از ایون
پروژ کامال مطابقت دارد .در مطالعه دییری که روی خیار
دریووایی  Holothuria leucospilotaاز سووواحل خلوویج
فارس انجام ش  ،عصوار آبوی -متوانول در غلظوت 2000
میکروگرم در میلی لیتر از رش بواکتری اسوتافیلوکوکوس

شیالت ،مجله مناب طبیعی ایرا  ،دور  ،73شمار  ،4زمستا 1399

آورئووس ممانعوت مویکنو (.)Adibpour et al., 2014
بررسی دییوری کوه روی اثورات ضو بواکتری عصوار ا
هیزانووی خیووار دریووایی گونووه Stichopus herrmanni
جم آوری ش از جزیور کواریمونجوا در انو ونزی انجوام
ش  ،مشخص گردی که عصار مورد بررسی در غلظتهای
 10میلووویگووورم در میلوووی لیتووور از رشووو بووواکتری
 Staphylococcus aureusجلوووووگیری موووویکنوووو
(.)Delianis, 2013
در ایوون پووروژ تحقیقوواتی مشووخص ش و کووه عصووار
ساپونینی خیوار دریوایی گونوه هولوتوریوا لوکوسوپیالتا در
غلظت  2میلیگرم در میلی لیتور اثور ضو باکتریایی روی
باکتریهای گورم مثبوت اسوتافیلوکوکوس آرئووس عامول
ایجاد جوشهای صورت ،از خود نشوا مویدهو  .بررسوی
خواص ض باکتری فرکشن حاوی ساپونین از خیار دریایی
گونووه  Stichopus herrmanniاز کشووور تایلنوو نشووا
موووویدهوووو کووووه دارای اثوووورات ضوووو باکتری روی
 Staphylococcus aureusمیباش (.)Alldila, 2017
ساپونینها و ترکیبات ترپنوئیو ی ج اسوازی شو از
خیار دریایی  Holothuria scabraفعالیوت ضو بواکتری
علیه ) Staphylococcus aureus (ATCC 6538را نشوا
میده  .در مطالعه ایی که با اسوتفاد از فرکشون حواوی
سواپونین اسوتخراج شو از دیووار عضوالنی بو خیوار
دریایی گونه  Stichopus hermanniجمو آوری شو از
جزیر الرک ،خلیج فارس انجام ش  ،مشخص گردیو کوه
این فرکشن در غلظتهای  200میکروگرم در میلوی لیتور
از رش و بوواکتری گوورم مثبووت اسووتافیلوکوکوس آرئوووس
جلوگیر نمود اما اثر کشن گی روی ایون بواکتری از خوود
نشووا نموویدهوو  ،امووا فرکشوون حوواوی سوواپونینهووای
گلیکوزی ی-استروئی ی در غلظت  50میکروگرم در میول
لیتر از رش باکتری استافیلوکوکوس آرئوس ممانعت کرد
و در غلظت  500میکروگرم در میلی لیتر منجر بوه مورگ
آ ش ش است (.)Salari et al., 2018
از  4196ترکیووب طبیعووی شناسووایی شوو از منوواب
دریووایی 521 ،ترکیبووات ( 13درصوو از کوول ترکیبووات
شناسووایی شوو ) دارای خووواص ضوو باکتری هسووتن
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( .)Hu et al., 2015ترکیبات بسیاری مانن گلیکوزی های
استروئی ی 1،ترپنوئی ها ،پپتیو ها و  ...از خیوار دریوایی بوا
خواص ض میکروبی شناسایی ش است .در بررسویهوای
انجام ش مشخص شو کوه خارپوسوتا در مقایسوه بوا
دییر موجودات دریایی از جمله بریوزوا ،نرمتنا  ،مرجا ها
و کرمهوای حلقووی آنلیو ا و غیور دارای بیشوترین آثوار
ض باکتریایی هستن ویکی از مهمتورین دلیول آ وجوود
ترکیبات ساپونین است (.)Shakouri et al., 2009
هما طور که نتایج ایون پوروژ نیوز نشوا مویدهو
عصووار حوواوی سوواپونینهووای خیووار دریووایی هولوتوریووا
لوکوسپیالتا در غلظت بسویار کمتوری نسوبت بوه عصوار
متانولی اثر ض باکتری نشا میده که با سایر مطالعوات
انجام ش مطابقت دارد.
تشووکیل کووف پای و ار یکووی از شوواخصتوورین خووواص
ساپونینها است تا آنجا که از آ به عنوا آزموونی جهوت
تشخیص حضور ساپونین بهر میگیرن  .بای توجه داشت
که برخی از ساپونینها در محلول آبی کف نمیکنن و بوه
عالو برخی از دییر ترکیبات طبیعی نیوز قوادر بوه ایجواد
کف هستن  .مکانیسم تشوکیل کوف روشون نیسوت ولوی
میتووا گفوت کوه ویژگوی آب دوسوتی چربوی دوسوتی
(دوگانوووه دوسوووتی) سووواپونینهوووا مسوووئول آ اسوووت
( .)Hostettmann and Marston, 1995در تحقی حاضور
با مشواه کوف پایو ار در آزموو تعیوین شواخص کوف
کنن گی وجود ساپونین در بخش عضوالنی خیوار دریوایی
هولوتوریا لوکوسپیالتا ثابت ش  .نتایج نشا داد با افزایش
حجم عصار  ،ارتفاع کف پای ار ایجاد ش در لولوههوا نیوز
افزایش یافت .از آنجا که کف ایجاد شو چنو ین سواعت
باقی مان بود ساپونین گونه مورد نظر قوی میباش .
بررسیها نشا مویدهو میوزا مصورف موواد لووازم
آرایشی و به اشتی در ایرا باالست .نزدیک ترین آمواری
که از سوال  2015وجوود دارد ،مربووط بوه سوایت مجلوه
« »Beauty world middle Eastاسووت کووه دفتووری در
امارات متح عربی دارد .این سایت میگوی ایرا دومین
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رکورددار مصرف لوازم آرایشی و به اشتی در خاورمیانوه و
هفتمین کشور رکورددار در ایون زمینوه در سوط جهوا
است.
شکی نیسوت کوه ترکیبوات ارایشوی بور اسواس موواد
طبیعی حاصل از مناب طبیعی دریایی اسوت الل بازاریوابی
خوبی است ،اگر چه این مناب هنوز به شو ت موورد سوو
استفاد قورار میگیرنو  .کاربردهوای بوالقو مولکولهوای
طبیعووی حاصوول از دنیووای دریایی،آینو ای روشوون بوورای
صنعت لوازم ارایشی را به دنبال دارد که به طور م اوم بوه
دنبووال نوووآوری اسووت .بنووابراین ،طبووف گسووترد ای از
محصوالت طبیعی دریایی توجه بیشتری را به خود جلوب
کرد است .با توجه به وجود خیارهوای دریوایی در خلویج
فارس و دریای عما و نتایج ب ست آم در این تحقیو
که با سایر مطالعات انجام ش نیز مطابقت دارد که نشا
موویدهوو ؛ کووه عصووار هووای خیووار دریووایی هولوتوریووا
لوکوسپیالتا به ویژ عصار حاوی ترکیبات ساپونینی روی
باکتری عامل جوشهای صورت؛ استافیلوکوکوس اورئووس
بسیار موثر است و دلیل آ وجود دیوار حسواس در ایون
باکتری گرم مثبت نسبت به سایر سویههای باکتری گورم
منفی است با اح ا کارگا صابو سازی به ویژ از مناب
دریایی میتووا گوام مووثری در اشوتغالزایی بوه ویوژ در
مناط ساحلی جنوب کشور برداشت .با توجه بوه خوواص
این گونه و امکا تکثیر آ میتوا توجهی دییر بر علوت
پرورش خیار دریایی با تأکی بور خوواص گونوه هولوتوریوا
لوکوسپیالتا به صنعت تکثیر و پروش اعالم داشت و امیو
آ میرود به زودی تکثیر و پرورش این آبزی در آبهوای
جنوبی کشور آغاز گوردد و در کنوار سوایر مصوارف آ در
تولی محصوالت آرایشوی و به اشوتی نیوز از آ اسوتفاد
شود.

1399  زمستا،4  شمار،73  دور،  مجله مناب طبیعی ایرا،شیالت

578

 منابع.5

References

Adibpour, N., Nasr, F., Nematpour, F., Shakouri, A., Ameri, A., 2014. Antibacterial and antifungal activity of
Holothuria leucospilota isolated from Persian Gulf and Oman Sea. Jundishapur Journal of Microbiology 23(-),
45-53.
Alldila, R.R., 2017. Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder, Uji Aktivitas Antioksidan, dan Uji Fenolik Total
dariEkstrak Daun Benalu Jengkol (Scurrula ferruginea (Jack) Danser)(Doctoral dissertation, Universitas
Andalas). Microbiology 7(1), e8708
Bahrami, Y., W. Zhang,, C. Franco., 2014b. Discovery of novel saponins from the viscera of the sea cucumber
Holothuria lessoni. Marine Drugs 12 (5), 2633-2667.
Bligh. E. G., Dyer. W. J., 1959. A rapid method of total lipid extraction, Canadian Journal of Biochemistry and
Physiology 37(-), 911-917.
Bordbar, S., F. Anwar., N. Saari., 2011. High-value components and bioactives from sea cucumbers for functional
foods—a review. Marine Drugs 9 (10),1761-1805.
Delianis Pringgenies., 2013. Antibacterial Activity of Sea Cucumbers Harvested from Karimunjawa. Squalen Bulletin
of Marine & Fisheries Postharvest & Biotechnology 8 (2), 87-94.
Hostettmann, K Marston, A., 1995. Chemistry
CambridgeUniversityPress 138(35), 8509-8509.

and

Pharmacology

of

Natural

Products,

Saponin.

Kijjoa, A., P. Sawangwong., 2004. Drugs and cosmetics from the sea. Marine Drugs 2 (2),73-82.
Kim, S.-K.; Wijesakara, I. Cosmeceuticals from marine resources. In Marine Cosmeceuticals: Trends and Prospects.
Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, USA, 2012; pp. 1–9.
Kim, Se-Kwon. Marine cosmeceuticals: trends and prospects. CRC Press, 2016.
Majinda, Runner RT. "Extraction and isolation of saponins." Natural products isolation. Humana Press, 2012. 415-426.
Mary Bai, M., 1994. Systematics, biology, ecology And zoogeography of holothurians: Studies on regeneration in the
holothurian Holothuria (metriatyla) scabra Jaeger. CMFRI Bulletin 46(-),44-50.
McCarthy, P., S. Pomponi., 2004. A search for new Pharmaceutical Drugs from marine organisms. Marine Biomed. Res
22(-), 1-2.
Munro, M. H., 1998. Marine bioprocess engineering: from ocean to industry Meeting. Nelson, F. P., and Rumsfield, J.
(1988). Cosmetics: Content and function. International Journal of Dermatology 27(-), 665–672.
Nazemi, M., Tamadoni, J. S., Salari, Z., Gozari, M., 2017. Coparison of antibacterial activity in methanol extract of sea
cucumber (Holothuria leucospilota) and sponge Niphates furcate from Hengam Island, Persian Gulf.
Newman, D.J. and Cragg, G.M., 2004. Marine natural products and related compounds in clinical
preclinical trials. Journal Natural Products 67(-),1216–1238.

and advanced

Pomponi, S. A., 1999. Sponge as drugs. Biotechnology 70(-), 5–13.
ROSENBLATT, J. E., 1991. Laboratory tests used to guide antimicrobial therapy. Paper read at Mayo Clinic
Proceedings.
Salari, Z., Souinezad, I., Nazemi, M., Yousefzadi, M., 2018. Antibacterial activity of Saponin extracted from the sea
cucumber (Stichopus hermanni) collected from the Persian Gulf. ISFJ, 27(1), 59-69.
Siahaan EA, Pangestuti R, Munandar H, Kim SK., 2017. Cosmeceuticals properties of sea cucumbers: Prospects and
trends. 2017. Cosmetics 4(3), 26- 38.
Tiwari, P., Kumar, B., Kaur, M., Kaur, G., Kaur, H., 2011. Phytochemical screening and extraction: a review.
Internationale pharmaceutica sciencia 1(1), 98-106.
Van Dyck, Séverine, Pascal Gerbaux., Patrick Flammang., 2009. "Elucidation of molecular diversity and body
distribution of saponins in the sea cucumber Holothuria forskali (Echinodermata) by mass
spectrometry." Comparative Biochemistry and Physiology Part B. 2009. Biochemistry and Molecular Biology
152(-),124-134.

