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مقاله کوتـاه

در این مطالعه اثر ضدباکتری عصارههای مختلف استخراجی از توتیای دریایی  Echinometra mathaeiبر
باکتریهای بیماریزای انسانی بررسی شد .اندامهای مختلف توتیای دریایی شامل خار ،پوسته ،گناد و
فانوس ارسطو به طور جداگانه با استفاده از حاللهای ان -هگزان ،اتیل استات و متانول عصاره گیری و
اثر آنها بر باکتریهای بیماریزای انسانی شامل Enterococcus ،Escherichia coli،Vibrio alginolyticus
 Vibri ، Shigella flexneri، Staphylococcus aureus،faecalisبه دو روش انتشار دیسک و حداقل غلظت
بازدارندگی ) (MICبررسی گردید .نتایج نشان داد اثر ضدباکتریایی عصارهها بر باکتریهای مورد مطالعه و
همچنین عصاره اندام های مختلف از نظر اثر ضد باکتریایی دارای اختالف معنیداری بودند (.)p<0/05
همچنین بیشترین اثر ضدباکتریایی مربوط به عصاره اتیل استاتی پوسته بود.
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مقدمـه
به دلیل تکامل مداوم میکروبهای بیماریزا و مقاومت آنها نسبت به آنتی بیوتیکها ،همیشه تقاضا برای توسعه ترکیبات جدید
و مؤثر ضدمیکروبی وجود داشته است .ارگانیسمهای دریایی منبعی بسیار عالی برای ترکیبات فعال زیستی هستند و تاکنون
فعالیت ضدمیکروبی در چندین گونه از خارپوستان گزارش شده است ( .)Haug et al., 2002عالوه بر این ،انواع مختلفی از
فاکتورهای ضدمیکروبی از جمله گلیکوزید استروئیدال ( ،)Andersson et al., 1989استرولهای پلی هیدروکسیالت ( Lorizzi
 ،)et al., 1995رنگدانه فانتوکوناون ( ،)Service and Wardlaw, 1984لیزوزومها ( ،)Canicatti and Roch, 1989پپتیدهای
ضدمیکروبی ( )Beauregard et al., 2001از خارپوستان جدا شده اند .این یافتهها نشان میدهد که خارپوستان دریایی منبعی
بالقوه از آنتیبیوتیکهای جدید برای توسعه دارویی هستند .بررسیها نشان می دهد تفاوت گستردهای در فعالیت ضدباکتری
عصارههای مختلف استخراجی از ارگانهای متفاوت و همچنین میان گونههای مختلف خارپوستان وجود دارد ( Haug et al.,
.)2002

با توجه به اینکه مطالعه بر روی خارپوستان و اثرات ضدباکتریایی آنها در خلیج فارس و دریای عمان بسیار کم صورت گرفته،
امید است این تحقیق بر روی توتیای دریایی  Echinometra mathaeiراه را برای مطالعات بیشتر در این زمینه هموارتر کند.
مواد و روشها
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نمونههای توتیای دریایی از ساحل جزیره ابوموسی (پالژ ساحلی) در آذر ماه سال 1391جمع آوری و به صورت زنده به
آزمایشگاه منتقل گردید .ابتدا نمونهها با آب مقطر شستشو داده شدند تا آب دریا و نمک اضافی آن جدا شود ،سپس
قسمتهای خار ،پوسته ،گناد و فانوس ارسطو به دقت جدا و هرکدام از اندام ها به طور جداگانه در ظروف استریل قرار گرفت و
برای انجام مراحل بعدی شامل فریز درایر و عصارهگیری در فریزر قرار گرفتند و در دمای  -20درجه سانتی گراد فریز شدند
).(Haug et al., 2002; Mohammadizade et al., 2013

در مدت  15دقیقه از زمان تنظیم کدورت سوسپانسیون باکتری با استاندارد  0/5مک فارلند عمل تلقیح باکتری به محیط
کشت انجام شد .عصاره تزریقی بر روی دیسک ،حاوی  200ماکروگرم در میلی لیتر عصاره بود( .امیری و همکاران .)1390 ،به
منظور کنترل نتایج آزمون حساسیت ضدباکتریایی و مقایسه نتایج آنها از آنتی بیوتیک آمپیسیلین به عنوان کنترل مثبت در
این پژوهش استفاده گردید .در نهایت نتایج آزمون انتشار دیسک با نتایج آنتی بیوتیک کنترل مقایسه شدند.در این پژوهش
جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده از روش رقتهای متوالی در لوله آزمایش برای عصارههای توتیا در دامنه بین 2-0/25
میلیگرم در میلی لیتر اندازه گیری شد .برای تهیه عصاره طوری عمل شد که غلظت عصاره  2000ماکروگرم در میلیلیتر بود
).(Yousefzadi et al., 2013
افزار SPSS 19

برای ترسیم نمودار از نرم افزار  Excell 2013استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم
انجام شد .بررسی اختالف معنیداری بین اندامهای مختلف توتیای دریایی توسط آنالیز واریانس یک طرفه ()One Way Anova
انجام گرفت و مقایسه دادهها در سطح معنی داری ( )P>0/05بررسی شد.
نتایـج
عصاره اتیل استاتی پوسته استخراج شده از توتیای  Echinometra mathaeiبیشترین اثر ضد باکتریایی را بر باکتری گرم منفی
 Vibrio alginolyticusنسبت به سایر عصارهها نشان داد .عصارههای اتیل استات و هگزانی پوسته ،اثر ضد باکتریایی بیشتری را
نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین نشان دادند .اثر عصاره اندام ها بر باکتری مورد مطالعه اختالف معنی داری را نشان میدهد
(( )P>0/05شکل.)1

شکل  .1اثر ضدباکتری عصارههای
استخراج شده از  4اندام توتیای
دریایی  Echinometra mathaeiبر
روی باکتری .Vibrio alginolyticus

نتایج مطالعات نشان داد که عصاره اتیل استات پوسته توتیای دریایی گونه  E. mathaeiبیشترین اثر ضد باکتری را بر باکتری
گرم منفی  Shigella flexneriداشته است .همچنین عصاره هگزانی پوسته نسبت به عصاره متانولی دارای اثر ضد باکتری
بیشتری بود .عصاره اتیل استاتی و هگزانی پوسته و خار نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین خاصیت ضد باکتریایی بیشتری را
بر باکتری  Shigella flexneriاز خود نشان دادند .اثر عصاره های اتیل استاتی ،هگزانی و متانولی در قیاس با هم دارای اختالف
معنی داری بودند (( )P<0/05شکل.)2
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عصارهگیری با استفاده از حاللهای آلی  -nهگزان ،اتیل استات و متانول و به ترتیب افزایش قطبیت انجام گرفت
( .)Ismail et al., 2008عصاره به دست آمده را با کمک دستگاه روتاری تغلیظ نموده تا حالل آن جدا
گردید ) .(Mohammadizadeh et al., 2013سه نوع عصاره به دست آمده از هر اندام پس از خشک کردن و توزین ،برای
مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

عبداله اصلیان و همکاران

بررسی اثر ضد باکتری عصارههای مختلف استخراجی از توتیای دریایی...

شکل  . 2اثر ضد باکتری عصارههای
استخراج شده از  4اندام توتیای
دریایی  Echinometra mathaeiبر
روی باکتری Shigella flexneri

شکل  . 3اثر ضدباکتری
عصارههای استخراج شده از 4
اندام توتیای دریایی
 Echinometra mathaeiبر
روی باکتری Vibrio logei

عصاره اتیل استات و هگزانی پوسته توتیای دریای  E. mathaeiبر باکتری گرم منفی  Scherichia coliدارای اثر ضد باکتری
قابل مالحظهای بودند ،به طوری که نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین اثر ضدباکتریایی بیشتری از خود نشان دادند .اثر عصاره
اندامها بر باکتری مورد مطالعه دارای اختالف معنیداری بود (( )P<0/05شکل.)4

شکل  .4اثر ضدباکتری عصارههای
استخراج شده از  4اندام توتیای دریایی
 Echinometra mathaeiبر روی
باکتری Scherichia coli

طبق آزمایشات صورت گرفته مشخص شد که عصاره هگزانی و اتیل استاتی پوسته و عصاره هگزانی خار بر باکتری گرم مثبت
 Entrococcus faecalisاثر ضد باکتری بیشتری نسبت به سایر عصارهها دارد .همچنین عصاره هگزانی و اتیل استات به دست
آمده از پوسته و عصاره هگزانی خار نسبت به آنتی بیوتیک صنعتی آمپی سیلین خاصیت ضد باکتری بیشتری از خود نشان
داد .اثر عصاره اندامهای مختلف بر باکتری  E. faecalisدارای اختالف معناداری بود (( )P<0/05شکل .)5
عصاره اتیل استاتی پوسته توتیای دریایی  Echinometra mathaeiبر باکتری گرم مثبت  Staphylococcus aureusبیشترین
اثر ضد باکتری را نسبت به سایر عصاره ها نشان داد .از بین تمام عصاره ها ،عصاره اتیل استات پوسته نسبت به آمپیسیلین اثر
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عصاره اتیل استاتی پوسته استخراج شده از توتیای دریایی  E. mathaeبیشترین خاصیت ضد باکتری را بر باکتری گرم منفی
 Vibrio logeiبه نسبت سایر عصارهها نشان داد .عصاره اتیل استاتی پوسته نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین خاصیت ضد
باکتریایی بیشتری را نشان داد .اثر عصاره اندامها بر باکتری مورد مطالعه اختالف معنیداری را نشان داد (( )P<0/05شکل.)3

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،3زمستان 1394
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ضد باکتری بیشتری را نشان داد .بین اثر عصارههای اندامهای مختلف بر باکتری مورد مطالعه اختالف معنیداری وجود داشت
(( )P<0/05شکل.)6

شکل  . 6اثر ضد باکتری عصاره های
استخراج شده از  4اندام توتیای
دریایی  Echinometra mathaeiبر
روی باکتری Staphylococcus
aureus

نتایج آزمون انتشار دیسک نشان داد که بین اثر عصاره قسمتهای مختلف توتیای دریایی بر باکتریهای مورد مطالعه اختالف
معنیداری وجود دارد ( )P<0/05و بین اندامهای مورد مطالعه در این پژوهش ،پوسته خاصیت ضدباکتری بیشتری نسبت به
دیگر اندام ها دارد و اندامها از نظر خاصیت ضد باکتری دارای اختالف معنیداری هستند (.)P<0/05
همان طور که در جدول  1مشاهده می گردد حداقل غلظت بازدارندگی عصاره های مورد مطالعه ،مربوط به عصاره اتیل استات
پوسته بر باکتری گرم منفی  Shigella flexneriو  Vibrio logeiبه مقدار  0/5میلی گرم بر لیتر مالحظه گردید .در صورتی که
عصاره هگزانی و عصاره اتیل استاتی پوسته بر باکتری  Vibrio alginolyticusدارای اثر ضد باکتری ضعیف تری می باشد و
حداقل غلظت بازدارندگی  2میلی گرم در لیتر میباشد .در غلظت 0/25میلی گرم بر لیتر که حداقل غلظت در این مطالعه بود،
هیچ کدام از عصاره ها اثر بازدارندگی رشد بر باکتری های مورد مطالعه نداشتند.
جدول  .1حداقل غلظت بازدارنده رشد عصارههای مورد استفاده بر باکتریهای بیماریزای انسانی
غلظت

mg/ml

باکتری

2

1

0/5

0/25

ان -هگزان

Vibrio alginolyticus

MIC

+

+

+

اتیل استات

Vibrio alginolyticus

MIC

+

+

+

Escherichia coli

-

MIC

+

+

Staphylococcus aureus

-

MIC

+

+

Shigella flexneri
Vibrio logei

-

-

MIC
MIC

+
+

عصاره پوسته

 -عدم رشد باکتری در محیط کش

 +رشد باکتری در محیط کشت

بحث
در این مطالعه اثر ضدباکتری عصارههای مختلف استخراجی از  Echinometra mathaeiبر روی باکتریهای پاتوژن انسانی
بررسی شد .در بررسی و سنجش اثر ضد باکتریایی در اکثر آزمایشات صورت گرفته از دو روش انتشار از دیسک و رقیق سازی
محیط کشت استفاده میشود که به عنوان دو روش مناسب در این راستا کاربرد دارند ).(Haug et al., 2002
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شکل  . 5اثر ضد باکتری
عصارههای استخراج شده از 4
اندام توتیای دریایی
 Echinometra mathaeiبر
باکتری Entrococcus faecalis
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اندامهای مختلف توتیای دریایی (خار ،پوسته ،گناد ،فانوس ارسطو) دارای خاصیت ضد
باکتریایی میباشند و بین اثر ضدباکتری اندامهای مختلف اختالف معنیداری وجود دارد (( )P<0/05شکل 1تا  )6که این
یافتهها مشابه نتایجی است که  Abubakarو همکاران در سال  2012به دست آوردند .به این صورت که اثر ضد باکتری
عصارههای مختلف استخراجی از توتیای دریایی  Tripneustes gratillaرا بر باکتریهای Salmonella ،Escherichia coli
 Penicillium spp،Pseudomonas aeroginosa ،Shigella sonnei ،typhiمورد بررسی قرار دادند .طبق مطالعات ایشان فعالیت
ضد باکتریایی در اندامهای مختلف متفاوت بود؛ اثر ضد باکتریایی به طور عمده در عصاره گنادی و روده و به مقدار بسیار کم و
بدون اثر در خار و محوطه دهانی دیده شد .اثر ضد باکتریایی هم در عصاره متانولی و هم در عصاره کلروفورمی در اندامهای
گناد و روده مشاهده شد.
در این مطالعه اثر عصاره هگزانی ،اتیل استاتی و متانولی با یکدیگر متفاوت و از نظر اثر ضد باکتریایی بر باکتریهای گرم منفی
و گرم مثبت دارای اختالف معنیداری بود ( .)P<0/05طبق نتایج حاصل ،عصاره اتیل استات و هگزانی اثر ضد باکتریایی به
مرا تب بهتری نسبت به عصاره متانولی داشتند ،در صورتی که در مطالعه  Abubakarو همکاران در سال  ،2012عصاره متانولی
دارای اثر ضد باکتریایی هتری بود .در مطالعهای که  Umaو  Parvathavarthiniدر سال  2010انجام دادند عصاره هگزانی
توتیای دریایی گونه  Temnoplearus alexandriرا از نظر خاصیت ضد باکتری بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مورد
بررسی قرار دادند و نتایج آنها مشخص کرد که عصاره هگزانی این گونه دارای خاصیت ضد باکتریایی است.
در بین اندامهای مورد مطالعه در این تحقیق ،اندام پوسته دارای خاصیت ضد باکتریایی قابل توجهی بود (شکل  1تا  .)6این
یافته مشابه نتایجی است که  Shankarlalو همکاران در سال  2011به دست آوردند ،به این صورت که فعالیت ضدمیکروبی و
آنتی اکسیدانی پوسته توتیای دریایی  Salmacis virgulataرا مورد بررسی قرار داده و دریافتند که عصاره پوسته گونه مورد
مطالعه دارای خواص ضد باکتریایی می باشد  .عصاره متانولی پوسته خاصیت ضد باکتری را در برابر باکتریProteus vulgaris
نشان داد که در مقایسه با باکتری  Proteus mirabilisاثر بیشتر بود .در حالی که عصاره متانولی در این تحقیق در غلظت کم
هیچ گونه اثری بر باکتری های  Salmonella typhiو  Vibrio choleraنداشت.
 Umaو همکاران در سال  2014خاصیت ضد باکتریایی عصاره هیدروالکی توتیای دریایی  Temnopleurus Alexandriرا بر
باکتریهای گرم مثبت  Entrococcus faecalis ،Bacillus subtilis ،Staphylococcus aureusو باکتریهای گرم منفی
 Klebsiella pneumonia ،Pseudomonas aeruginosa ،Eschrichia coliو  proteus vulgarisمورد بررسی قرار دادند .طبق
نتایج مطالعات ایشان عصاره هیدروالکلی گونه مورد مطالعه اثر ضد باکتریایی مناسبی را بر باکتری های مورد مطالعه به
خصوص باکتری گرم منفی  E.coliداشته است که در حداکثر غلظت تزریقی عصاره هیدروالکلی اثری همتراز با اثر آنتی
بیوتیک صنعتی آمپیسیلین داشت.
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر عصاره هگزانی (غیر قطبی) دارای خاصیت ضدباکتریایی قابل توجهی بود و در مطالعات Uma
و  Parvathavarthiniدر سال  2014نیز عصاره هیدروالکی (غیر قطبی) دارای خاصیت ضد باکتریایی قابل توجهی بود و آنالیز
شیمایی آنها حضور استرولها را تأیید کرده بود ،این احتمال وجود دارد که در توتیای دریایی  ،Echinometra mathaeiنیز
استرولها نقش تأیین کنندهای در خاصیت ضد باکتریایی گونه مورد مطالعه داشته باشند.
فعالیت ضدباکتری تشخیص داده شده ممکن است به دلیل مکانیسم ایمنی ذاتی باشد .همچنین ممکن است به علت همزیستی
باکتریایی در محیط زیست موجود زنده بوده باشد ) .(Strahl et al., 2002همچنین ممکن است فعالیت ضدباکتریایی با رژیم
غذایی در ارتباط باشد ) .(Haug et al., 2002همان طور که گفته شد اندام پوسته نسبت به سایر اندامها دارای خاصیت آنتی
باکتریایی قابل توجهی بود ،به طوری که عصاره هگزانی و اتیل استاتی پوسته بر روی باکتریهای مورد مطالعه ،اثر به مراتب
بهتری نسبت به آنتیبیوتیک صنعتی آمپیسیلین داشت (شکل  Service .)1-6و همکاران در سال  1984طی تحقیقات خود
به این نتیجه رسیدند که پوسته توتیای دریایی  Echinus esculentusحاوی رنگدانه  Echinochrome Aمی باشد که این
رنگدانه دارای خواص ضد باکتریایی هم بر باکتریهای گرم مثبت و هم گرم منفی است.
حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICعصاره اتیل استاتی پوسته توتیا بر باکتریهای پاتوژن انسانی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد که عصاره اتیل استاتی پوسته توتیا بر باکتری  V.Logeiو  S. flexneriبا غلظت  0/5میلیگرم بر لیتر اثر بازدارندگی

1394  زمستان،3  شماره،5 دوره
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 از عوامل موثر در فعالیتهای.)1به مراتب بهتری نسبت به بقیه عصارهها بر باکتریهای مورد آزمایش داشتند (جدول
 فعالیت باالی شبه. لیزوزوم ها نیز ممکن است نقش مهمی را در مکانیسم دفاعی در خارپوستان ایفا کنند،ضدمیکروبی
لیزوزومی در عصاره طبیعی مایع سلومی با داشتن خاصیت آنتیباکتریایی در چندین گونه از خارپوستان گزارش شده است
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(Canicatti and Roch, 1989; Stabili and Pagliara, 1994)

با توجه به اینکه عصارههای اتیل استاتی و هگزانی پوسته در این آزمایش اثر ضد باکتریایی بهتری نسبت به آنتی بیوتیک
.صنعتی آمپی سیلین نشان دادند نیاز به خالص سازی برای شناسایی ترکیب یا ترکیبات شیمیایی موجود در آن وجود دارد
منابـع
، سال اول. فصلنامه دامپزشکی. استاندارد آزمایش حساسیت میکروبی به روش انتشار دیسک در آگار.1390 . ج. م، جوانبخت،. ت،امیری
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