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Abstract 
Marine animals are one of the most important sources of natural products with the origin of biological activities 

due to their secondary metabolites. These natural compounds can have many nutritional and medicinal uses. In 

recent years, efforts to find bioactive substances from organisms, especially marine animals, have increased. 

Echinoderms, including sea urchins (Echinoidea) and sea cucumbers (Holothuroidea) are an ancient and diverse 

group of marine invertebrates, which are a rich source of antibacterial and anticancer compounds with high activity 

mechanisms. Despite tremendous progress in medicine, diseases caused by microorganisms are still a major threat 

to public health. Nowadays, with the increase of antibiotic resistance and the growing of all types of cancers and 

the side effects of chemical drugs, the use of alternative and new natural treatments seems necessary. Recent 

research indicates that compounds isolated from different organs of sea cucumber and sea urchin can have 

antimicrobial and anticancer effects. In this narrative review, the findings of the antimicrobial and anticancer 

effects of sea cucumber and sea urchin from the Persian Gulf and Oman Sea in the last decade were investigated. 

 

Keywords: Sea Urchins (Echinoidea), Sea Cucumbers (Holothuroidea), Antibacterial Activity, Anticancer 

Activity, Persian Gulf. 
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  دریا طب مجله
 1041 بهار ،1 شماره ،5 هدور

 11-11: صفحات
 10.30491/5.1.13 

 darsanaki@hotmail.com . پست الکترونیک:یدرسنک یکاظم رضا :نویسنده مسئول*

 .، ایران، گرگانکاووسگنبد دانشگاه مهندسی،فنی و پایه علوم دانشکده شناسی،زیست گروه آدرس: 

 

 

 
 

 

 یمطالعه مرور -عمان یایو در فارسجیخل ییایدر اریو خ ایتوت یسرطانو ضد یکروبیماثرات ضد

 
 ⃰   1 یمیسادات نع، اکرم 1 یدرسنک یکاظم رضا

 
 ، گرگان، ایرانکاووسگنبد دانشگاه مهندسی،فنی و پایه علوم دانشکده شناسی،زیست گروه دریا، زیست ارشدکارشناسی دانشجوی 1

 رانیا ،رشت لان،یدانشگاه گ ه،یدانشکده علوم پا ،یشناسستیگروه ز ،دانشیار 2

 

 24/40/1241 پذیرش مقاله:     22/42/1244 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 نی. اشوندیحسوب مم یستیز یهاتیبا منشأ فعال یعیطب داتیمنابع تول نیتراز مهم هیثانو یهاتیداشتن متابول لیبه دل ییایجانوران در

فعال از  تسیمواد ز افتنیها به منظور تلاش ریاخ یهاداشته باشند. در سال یادیز ییو دارو ییغذا یهاکاربرد توانندیم یعیطب باتیترک

 مهرگانیاز ب و متنوع یمیگروه قد ییایدر اریخ و ییایدر یایپوستان از جمله توتاست. خار افتهی شیافزا ییایبه خصوص جانوران در ارانجاند

العاده در فوق شرفتیپ دوجو. با شوندمحسوب میبالا  تیفعال میبا مکانس یو ضدسرطان ییایضد باکتر باتیاز ترک یکه منبع غن هستند ییایدر

 یآنت یهامقاومت شی. امروزه با افزاباشدیم یسلامت عموم یعمده برا دیتهد کیهنوز هم  هاسمیکروارگانیاز م یناش یهایماریب ،یپزشک

. رسدیم ظربه ن یضرور طبیعی نیو نو نیگزیجا یهااستفاده از درمان ،ییایمیش یداروها یها و اثرات جانبانواع سرطان افزایش و یکیوتیب

 یسرطاندو ض یکروبیاثرات ضدم تواندیم ییایدر ایو توت اریمختلف خ یهاجدا شده از اندام باتیاز آن است که ترک یحاک ریاخ قاتیتحق

عمان در  یایفارس و در جیخل ییایدر اریو خ ایتوت یسرطانو ضد یکروبیمحاصل از اثرات ضد جینتا ،یمطالعه مرور نیا یداشته باشند. ط

 گرفت.قرار  یمورد بررس ریدهه اخ

 
 .، خلیج فارسیسرطان، فعالیت ضدضدباکتریاییفعالیت  ،ییایدر اریخ ،ییایدر یایتوت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 تشکیل را زمین سطح درصد 04 بیش از هااقیانوس و دریاها

 در فقط زنده موجودات درصد 04 از بیشتر طرفی از و دهندمی
 منبع نبزرگتری هااقیانوس بنابراین دارند، آبی وجود هایاکوسیستم

مبدأ و خاستگاه  هااقیانوس .آیندمی شمار به زمین کره در حیات
منبع و سرچشمه ترکیبات طبیعی هستند که این  نیزندگی و همچن

 وجود دارند. ترکیبات طبیعی ییایترکیبات در موجودات مختلف در
به عنوان یک منبع غنی با  توانیم دریایی راموجود در جانداران 

های روهاز گ باتیترک نی. ادانستپزشکی و کاربرد غذایی، دارویی، 
و ها، ها، خرچنگمختلف جانداران از جمله خارپوستان، مرجان

 زیستی فعال ترکیبات از تعدادی(. 1) شوندیم یها جداسازاسفنج
 ،سمیت سلولی ضدسرطان، تومور، ضد مانند مختلف عمل درجه با

 دریایی نابعم از تاکنون بیوتیکیآنتی مواد همچنین و فولینگ آنتی
و  ازیماریب یهاکروبیتکامل مداوم م لیبه دل .اندشده استخراج

توسعه  یتقاضا برا شهیهم ها،کیوتیبیها نسبت به آنتمقاومت آن
 یهاسمیگانوجود داشته است. ار یکروبیو مؤثر ضدم دیجد باتیترک
ستند و ه یستیفعال ز باتیترک یبرا یمهم اریمنبع بس ییایدر

ه از گون نیدر چند ی و ضدسرطانیکروبیضدم تیتاکنون فعال
 (.2) قرار گرفته است یخارپوستان مورد بررس

خیار دریایی جانوری با پوسته پوشیده شده از خار است و در 
از  ودوجم نی. اشودیم یبندطبقه ارسانانیشاخه خارپوستان، رده خ

 معتدل و هیناح یها ستمیاکوس در ییغذا رهیزنجمهم  یاجزا
 (.3) باشد یمختلف م یهاگونه یاست و دارا یمرجان یهاآبسنگ
ک کوچ یجانور آبز کی ییایخارپشت در ای ییایدر یایتوت

و در  شودیم افتیجهان  یهاانوسیاق یخاردار است و در تمام
 رانی. در اشودیم یبندخارداران طبقه ادهشاخه خارپوستان و خانو

گزارش شده است که  یاز سواحل جنوب ییایدر یایسه گونه توت
 (. 2) نوع آن است نیترفراوان  Echinometra mathaeiگونه

در حوزه علوم پزشکی هنوز هم  اخیرهای با وجود پیشرفت
 ها حیاتها و انواع سرطانها و باکتریهای ناشی از ویروسبیماری

کیبات ها و ترعصاره دهندینشان م قاتیتحق کنند.بشر را تهدید می
 یضدباکتریایخواص  یدریایی دارا یایبه دست آمده از خیار و توت

 ریمرور مطالعات اخحاضر با هدف . مطالعه هستند یو ضد سرطان
 ییایرد اریو خ ایتوت یسرطانو ضد یکروبیمدر خصوص اثرات ضد

 انجام شد.عمان  یایو در فارسجیخل
 

 هاروش
 و ضد یکروبیمجستجو مطالعات در خصوص اثرات ضد

عمان در  یایفارس و در جیخل ییایدر اریو خ ایتوت یسرطان
 مربوط به هاییافته .شد انجام یو خارج یداخل یعلم یهاگاهیپا

 زانیسنجش، م یهانوع عصاره، روش ،یو محل نمونه بردار لسا
 .تقرار گرف لیمورد تحل ،یسرطانضد و  ضدباکتریایی تیخاص

 نتایج
 مختلف بدن یهاکه قسمت دهندینشان م پیشین مطالعات

د فعال قادرند رش یهاتیبه عنوان متابول ییایدر یایو توت اریخ
 را مهار یسرطان یهاروند رشد سلول نیها و همچناز پاتوژن یبرخ

 گونه یور ضدباکتریایی خواص درخصوص مطالعه بیشترینکنند. 
H. Leucospilota گونه  و دریایی خیار ازE. Mathaei توتیای از 

 هب کمتری مطالعات و ه استبود متمرکز دیسک روش با دریایی
 3تا  1 ولاجددر  .اندپرداخته اکسیدانی آنتی خواص بررسی

 ییایدر اریخ یکروبیمدرخصوص اثرات ضد ریمطالعات اخمهمترین 
 .ارائه شده استعمان  یایو در فارسجیخل

 

 بحث
 هایفعالیت و مختلف ساختارهای با زیادی هایمتابولیت

عال ف هایمتابولیت .اندشده جداسازی دریایی جانوران از زیستی
 ،دریایی هایاسفنج بیشتر از دارند، قرار توجه مورد که زیستی
 زیان،خزه ها،مرجان دریایی، هایشقایق دریایی، هایعروس

اند. شده و خارپوستان جداسازی هاتونیکات خارپوستان، تنان،نرم
 رمقادی رضمع در دائماً که هستند بسترزی موجودات خارپوستان

 دادتع هستند که هاقارچ و هاویروس ها،باکتری از بالایی نسبتاً
 این بقای. باشند آورزیان جاندار برای است ممکن آنها از زیادی

 تا اردد مناسب بستگی میکروبیال آنتی هایمکانیسم به موجودات
. (24) کنند محافظت صدمات و ها عفونت در برابر را خود بتوانند
 و پزشکی هایاستفاده که است مهرگانیبی جمله دریایی ازخیار 
 از نخستین هااست. چینی بالایی قدمت دارای آن از ایتغذیه

 استفاده نمودند، تغذیه برای دریایی خیار از که بودند مردمانی
 دریایی استفاده غذایی دارند. خیار از خیار نیز هاایکره و هاژاپنی

 و است کلسترول از پروتئین بوده و فاقد بالایی درصد دارای دریایی
وی ر که تحقیقاتی شود. درمی محسوب غذایی نیروبخش مواد وجز

 و بدن های مختلفاز قسمت آمده به دست ترکیبات و هاعصاره
 ،سیتوتوکسیسیتی صورت گرفته خواص دریایی خیار هایتخم

 اثبات به نآ باکتریایی و ویروسی، اکسیدانی، ضدضدالتهابی، آنتی
  (.1) است رسیده

 اعماق رد یا سواحل لای و گل یا صخره روینیز توتیای دریایی 
 .ایدنمحرکت می ایلوله پاهای و خارها توسط و کندمی زندگی دریا

 رنظ از هاجلبک جمعیت کنترل در توانایی دلیل به این موجود
 جوامع در زیادی نقش و زیادی دارند بسیار اهمیت اکولوژیکی

 ستقیم برم طور به دریایی توتیای بنابراین کنند،می ایفا زیستی
 دیگر و ماهیان هایگونه بر غیرمستقیم طور به و غذایی هایشبکه
ترین و عنوان شناختهبه   E.mataheiهستند. اثرگذار آبزیان
 مقع کم منطقهعمان در  دریای و فارس خلیج درترین گونه فراوان

 شودمی یافت ایماسه و مرجانی-ای صخره ساحلی، بسترهای
(23.) 
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 کاظمی درسنکی و نعیمی/  11

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 ریدر مطالعات اخ ییایدر اریخ ضدباکتریاییاثرات  .1-جدول

 سال برداریمحل نمونه گونه مورد بررسی نوع عصاره اندام مورد بررسی هدف باکتری روش بررسی نتایج منابع

بیشترین اثر های هگزانی و کلروفرمی عصاره (1)
میکروبی را  از خود نشان دادند. عصاره آبی ضد

 اثرگذاری نداشت.

 دیسک

 

 هگزانی، متانولی، دیواره سه سویه اشریشیا کلی
 آبی کلروفرمی و

Holoturia Sp. 1301 جزیره هنگام 

خاصیت ضد قارچی خوبی توسط عصاره متانولی و  (1)
شاهده ممتانولی مایع سلومیک و درخت تنفسی -آبی
 شد.

 آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکنس، دیسک
 ،اورئوس لوکوکوسیاستاف
 نوزایسودوموناس آئروژ ،یاکلیشیاشر

، مایع سلومیک وارهید
 و درخت تنفسی

اتیل استات، متانول و 
 متانولی-آبی

H. leucospilota 1300 خلیج فارس 

ا از خود ر یکروبیمضدعصاره متانولی بیشترین اثر  (1)
 نشان داد.

موتانس، استرپتوکوکوس  چاهک
 سالیواریساسترپتوکوکوس 

 کلروفرمی، آبی، وارهید
 هگزانی، متانولی،

 فسفات بافر سالین

H. leucospilota 1301 خلیج فارس-
1314 

های آبی و متانولی دیواره دارای اثرات عصاره (0)
 میکروبی و قارچی خوبی بودند.ضد

ای و روش نقطه
 ایرقت لوله

پروتئوس ولگاریس، شیگلا 
دیسانتری، اشریشیا کلی، سالمونلا 

، وزانیسودوموناس آئروژموریوم، تیفی
 ،اورئوس لوکوکوسیاستاف
سیلوس با ،سیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف

های آسپرژیلوس سرئوس و قارچ
نایجر، فلاووس، نیدولانس و 
 رستاتوس و کاندیدا آلبیکنس

جزابر قشم و خارک و  H. leucospilota هیدروالکلی دیواره، مایع سلومیک
سواحل روستای تیس 

 دریای عمان

1314 

 جرینا لوسیآسپرژی علیه کروبیمضدبیشترین اثر  (0)
 توسط عصاره آبی متانولی گناد مشاهده شد.

کاندیدا آلبیکنس، آسپرژیلوس نایجر،  دیسک
اورئوس،  لوکوکوسیاستاف

 یلاکیشیاشر، نوزایسودوموناس آئروژ

گناد و درخت دیواره، 
 تنفسی

 آبی
 متانولی و اتیل استاتی

H. leucospilota 1314 قشم رهیجز 

تنها اثر ضد قارچی مشاهده شد. بیشترین اثر توسط  (1)
 عصاره متانولی دیواره مشاهده شد.

 کوسلوکویاستافکاندیدا آلبیکنس،  سکید
، نوزایاورئوس، سودوموناس آئروژ

 رجینا لوسیآسپرژی، اکلیشیاشر

گناد، درخت تنفسی، 
 دیواره

متانولی، اتیل -آبی
 استاتی

Stichopus 

hermanni 
 1311 قشم رهیجز

از  یکروبیمضدعصاره  کلرفرمی و هگزانی تنها اثر  (14)
 ضدباکتریاییخود نشان دادند. عصاره متانولی اثر 

نداشت و عصاره حاصل از دیوار بهترین عصاره جهت 
 ممانعت از رشد باکتری بود.

 دیواره، اشریشیا کلی یارقت لوله
 روده ،گناد

 متانولی، کلروفرمی،
 هگزانی

H. leucospilota لارک رهیجز 

 
1311 
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اثر  جرینا لوسیآسپرژ ها رویهمه عصاره (11)
 ی از خود نشان دادند.کروبیمضد

 آسپرژیلوس نایجر یارقت لوله
 کاندیدا آلبیکنس

 دیواره،
 روده، گناد

 1311 لارک رهیجز H. leucospilota یکلروفرم متانولی،

 هایی علیه باکتریکروبیمضدبیشترین اثر  (12)
 لوسیو باس سیلیسوبت لوسیباس ،لیاکیشیاشر

 مشاهده شد. سرئوس

 وسلیباس س،یلیسوبت لوسیباس یارقت لوله
 ،ورئوسا لوکوکوسیاستاف سرئوس،

 ،یکلایاشرش، سیانتروکوکوس فکال
 ایو سراش نوزایسودوموناس آئروژ

 مارسسنس

 هنگام رهیجز H. leucospilota متانولی دیواره
 

1312 

 ی از خود نشان داد. اینکروبیمضدعصاره متانولی اثر  (2)
. های گرم منفی بیشتر از گرم مثبت بوداثر بر باکتری

 عصاره آبی اثر گذاری نداشت.

 ایسرئوس، سراش لوسیباس یارقت لوله
، سالمونلا تیفی، مارسسنس

وس باسیلاورئوس،  لوکوکوسیاستاف
ناس سودومو ،یکل ایشیاشر پومیلوس،

 نوزایآئروژ

 1313 هنگام رهیجز H. leucospilota متانولی دیواره

 نیااز خود نشان نداد.  یخوب یروسیثر ضدوعصاره ا (13)
عصاره  نیبالای ا یکیتوتوکسیدهنده اثر س امر نشان

 .بود زبانیهای مبر روی سلول

 1313 لارک رهیجز H. leucospilota متانولی دیواره HIV-1ویروس  کشت سلول

را  ریاییضدباکتمتانولی بیشتر خاصیت  -عصاره آبی (12)
 از خود نشان داد.

، سیدرمیاپ لوکوکوسیاستاف دیسک
 پروتئوس ولگاریس، ،یاکلیشیاشر

اورئوس،  لوکوکوسیاستاف
 کنسآلبیآسپرژیلوس نایجر و کاندیدا 

 متانولی، متانولی،-آبی وارهید
 کلروفرمی، هگزانی

Stichopus 

variegatus 
 1312 چابهار

 و وارهیدعصاره های اتانولی و فسفات سالین  بافر از  (11)
ی خاصیت ضد قارچی از خود نشان درخت تنفس

رین از درخت تنفسی بیشت لیتریاستونندادند. عصاره 
 نوسیوبرس استرپتوکوکوساثر ممانعت کنندگی علیه 

 از خود نشان داد.

 استرپتوکوکوس موتانس، چاهک
اندیدا ، کنوسیسوبر استرپتوکوکوس

پاراپسیلوس، کاندیدا آلبیکنس، 
 کاندیدا گلابراتا

، درخت تنفسی، وارهید
 دستگاه گوارشی

فسفات سالین بافر، 
 اتانول، استونیتریل

H. leucospilota 1311 جزیره قشم 
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 کاظمی درسنکی و نعیمی/  10

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 ریدر مطالعات اخ ییایدر ایتوت ضدباکتریاییاثرات  .1-جدول

 سال محل نمونه برداری گونه مورد بررسی نوع عصاره اندام مورد بررسی هدف باکتری روش بررسی نتایج منابع
 لیمربوط به عصاره ات ییایاثر ضدباکتر نیشتریب (11)

 بود. کوسیتیآلژن ویبریو ی پوسته روی باکتریاستات

 کلیاشریشیا  دیسک
انتروکوکوس فکالیس، 

استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا 
 فلکسنری، ویبریو آلژنیتیکوس

خار، پوسته، گناد و 
 فانوس

 استات اتیل هگزان،

 متانول و

E. mathaei 1311 یبوموس رهیساحل جز 

 ناز خود نشا ییایباکتراندام ها اثر ضد یعصاره آب (10)
اثر  نیشتریخار و پوسته ب یعصاره کلروفرم نداد. 

 ی نشان داد.کل ایشیاشر ی را روی باکترضد

 رقت و  سکید
 یالوله

 ی،کل ایشیاشر
 انتروکوکوس فکالیس،

 ،اورئوس لوکوکوسیاستاف
 کلبسیلا پنومونیه

کلروفرم، متانول آبی،  پوسته، خار و گناد
 استات لیو ات

E. mathaei در  سیت یپلاژ ساحل
 چابهار

1312 

افر بود عصاره ب ضدباکتریاییبخش دهانی فاقد اثر  (10)
 را داشت. میکروبیبیشترین اثر ضدوسته فسفاتی پ

 کاندیدا آلبیکنس چاهک
 کاندیدا پاراپسیلوزیس

 گلابراتا کاندیدا 

 بخش دهانی،
 گناد، پوسته و خار

اتانولی، استونیتریل و 
 بافر فسفات سدیم

E. mathaei 1312 ساحل جزیره قشم 

را  یاکتراثر ضد ب نیشتریپوسته ب یعصاره کلروفرم (11)
 .نشان داد یکل ایشیاشر  یرو

 یکل ایشیاشر دیسک
 س،یفکال انتروکوکوس

 اورئوس، لوکوکوسیاستاف
 هیپنومون لایکلبس

در  سیت یپلاژ ساحل E. mathaei کلروفرم پوسته
 چابهار

1313 

عصاره استونیتریل و اتانولی گناد بیشترین خاصیت  (24)
 را از خود نشان داد. ضدباکتریایی

 استرپتوکوکوس چاهک
 موتانس،

 سوبرینوس استرپتوکوکوس

 آبی خار، گناد و فانوس
و  لیتریاستون ،یاتانول

 میبافر فسفات سد

E. mathaei 1312 قشم رهیساحل جز 

 بالایی توسط خار و پوسته ضدباکتریاییاثرات  (21)
علیه باکتری های گرم منفی و مثبت )تست( 

 مشاهده شد.

سودوموناس   ،یکل ایشیاشر چاهک
 لوکوکوسی،  استافنوزایآئروژ

باسیلوس سوبتلیس،  ،اورئوس
 ایجر، آسپرژیلوس نکنسیآلب کاندیدا

کلروفرمی، متانولی،  پوستهخار، گناد و 
 هگزانی

E. mathaei 1310 بوشهر 

 ریاییضدباکتی دارای اثرات خوب لیتریعصاره استون (22)
 در روش چاهک نسبت به دیسک بود.

ویبریو پاراهمولیتیکوس، لیستریا  دیسک و چاهک
 مونوسایتوژنز

 1311 بوشهر E. mathaei ی، آبیلیتریاستون کیسلوم عیما
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 11/  ییایدر اریو خ ایتوت یسرطانو ضد یکروبیمبر اثرات ضد یمرور 

J Mar Med                          Spring 2023, Vol. 5, No. 1 

 ریدر مطالعات اخ ییایدر ییایو توت  اریخ یهاگونه یدانیو اکس یاثرات ضد سرطان .1-جدول

 سال محل نمونه برداری گونه مورد بررسی نوع عصاره اندام مورد بررسی روش بررسی نتایج منابع

 خیار دریایی

 H. parvaگوارش گونه  لوله یعصاره متانول (23)

اره اکسیدانی بود و عصدارای بیشترین اثر آنتی

 هگزانی اثری نداشت.

DPPH درخت تنفسی واره،ید، 

 و لوله گوارش گناد

هگزانی و  متانولی،

 اتیل استاتی

H. parva 
H. leucospilota 

 1313 هو سواحل بندر لنگ لویبندر نخ

ی اثر ضدسرطانی خوبی از خود عصاره متانول (22)

 نشان داد.

XTT ی و اتر لیات ید دیواره

 متانولی

H. leucospilota 1313 لارک رهیجز 

ساعت، عصاره خاصیت ضد سرطانی  22پس از  (21)

 خوبی از خود نشان داد.

MTT یمتانول وارهید H. arenicola 1313 جزیره قشم 

ی و ضد توموری خوبی ضد سرطان تیخاص (21)

 مشاهده شد.

DPPH یمتانول وارهید H. leucospilota 1313 سواحل بندرعباس 

 توتیای دریایی
ی و ضد توموری خوبی ضد سرطان تیخاص (20)

 مشاهده شد.

DPPH  سلومیک، مایع

 رنگدانه پوسته و خار

 1312 ساحل پارک زیتون قشم E. mathaei رات لیات ید

بیشترین میزان مهار  یسلومیک دارا مایع (20)

 ستات واتیل افانوس بود. عصاره   رادیکال آزاد

رنگدانه پوسته بیشترین فعالیت ضدالتهابی را 

 ند.نشان داد

DPPH  خار، پوسته، گناد و

 فانوس

ستات و ا اتیلهگزان، 

 یمتانول

E. mathaei 1312 ساحل پارک زیتون قشم 
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 کاظمی درسنکی و نعیمی/  24

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 سنجش اثر زمینه در کار و مطالعه اخیر هایسال در
 لهجم از مختلف دریایی موجودات باکتریایی و ضد سرطانیضد

در کشور انجام شده است. در بررسی  پژوهشگران توسط خارپوستان
و پوسته  اریخ وارهیعصاره دمطالعات انجام شده مشخص شد؛ 

 لیپتانس یاها، داراندام ریبا سا سهیدر مقا ییایدر یایتوت
 یآل یهاارهعص زی. از نظر نوع عصاره نهستند یبالاتر ضدباکتریایی

بهتر عمل نموده و  یاز آب یمتانول-یو آب یبه خصوص متانول
ها روش نیو چاهک پرکاربردتر یارقت لوله سک،ید یهاروش

 شتریب ذکر است انی. شاهستند یکروبیمضد تیسنجش خاص یبرا
 Holothuria leucospilota ییایدر اریگونه خ یمطالعات رو

 انجام شده بود. در Echinometra mathaei یایو گونه توت
بت به نس یدانیاکسو ضد یسرطانضد تیخاص یخصوص بررس

طبق  است. دهیبه انجام رس یمطالعات کمتر یکروبیمضد یبررس
 تیعالف ییایدر یایو توت اریمختلف خ یهامطالعات انجام شده گونه

 از خود نشان دادند و سنجش یخوب یدانیو اکس یسرطانضد
DPPH  (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl کالیراد کی 

ن و با گرفت دانیاکسیآزاد است که در حضور مواد دارای خواص آنت
ای رنگ آن از بنفش به زرد مبن رییدهد. تغ یرنگ م رییالکترون تغ

ها روش نیترباشد( از پرکاربرد یم یدانیاکس یآنت تیخاص یبررس
 خاصیت زمینه در گرفته مطالعات صورت در به طورکلی .است

ه ک گردید مشخص خارپوستان و ضد سرطانی ضدباکتریایی

 یدارا دریایی توتیای و دریایی خیارهای خصوصبه خارپوستان
 واقع در. هستند خود هایاندام در فردی به منحصر ترکیبات

 است یضدمیکروب و اکسیدانی آنتی ترکیبات از های آنان غنیاندام
ثر مؤ مواد آن سازیخالص و بیشتر بررسی و مطالعه به نیاز که

 .دارد استفاده تجاریجهت 
 

 گیرینتیجه
جدا شده از  باتیاز آن است که ترک یحاک ریاخ قاتیتحق

 یروبکیاثرات ضدم تواندیم ییایدر ایو توت اریمختلف خ یهااندام
 .داشته باشند یسرطانو ضد

 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیقدردانی به عمل میرسان بودند، نهایت تشکر و حاضر یاری

 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند

 

 تضادگونه  هیچتصریح می کنند که ویسندگان ن تضاد منافع:

 .ر وجود نداردمنافعی در مطالعه حاض
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