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چکیده
توسعه مواد آنتیفولینگ طبیعی و دوستدار محیطزیست یک جایگزین مناسب برای حل مشکل جهانی فولینگ دریایی محسوب
میشود .در تحقیق حاضر فعالیت ضدباکتریایی ،ضدمیکروجلبکی ،ضدبارناکل و آنتیفولینگی عصارههای غیرقطبی ،نیمهقطبی و
قطبی سه بخش مختلف بدن (دیواره بدن ،لوله گوارش و درخت تنفسی) خیاردریایی  Stichopus herrmanniبررسی گردید.
سنجش فعالیت مهاری عصارههای انهگزانی ،اتیلاستاتی و متانولی در آزمایشگاه بر علیه پنج سویه باکتری ،دو گونه
میکروجلبک و الرو بارناکل آزمایش شد .جهت بررسی عملکرد آنتیفولینگی ،عصارهها به پوشش رزین اپوکسی اضافه شده و
به مدت سه ماه در دریا جاگذاری شدند .براساس نتایج ،عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن با کمترین غلظت مهاری ( )MICدر
مقابله با باکتری  0/500( S. aureusمیلیگرم بر میلیلیتر) و میکروجلبک  0/125( I. galbanaمیلیگرم بر میلیلیتر) و
کمترین غلظت کشنده متوسط ( )LC50در مقابله با الرو بارناکل ( 0/061میلیگرم بر میلیلیتر) دارای بهترین عملکرد
بازدارندگی در بین عصاره ها بود .در پایان دوره سه ماهه آزمایش ،پنل پوشش دهی شده حاوی  %4عصاره اتیلاستاتی دیواره
بدن دارای کمترین وزن نهایی ( 189/67±5/51گرم) و کمترین درصد پوشش فولینگ ( )%74/76در بین همه پنلها بود
( .)P>0/05با توجه به فعالیت آنتیفولینگی مناسب عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن  ،S. herrmanniاستفاده از آن به عنوان
جایگزین بالقوه طبیعی در رنگهای آنتیفولینگ قابل پیشنهاد است.
هایثانویه،خیاردریایی،آنتیفولینگ،رزیناپوکسی 

واژگان کلیدی :متابولی 
ت


*نویسنده مسئول

191

دریا و همکاران

بررسی فعالیت آنتیفولینگ عصارههای خیار دریایی ...

مقدمه
فولینگ زیستی دریایی به معنی تجمع و رشد گروهی از
میکروارگانیسمها ،گیاهان و جانوران دریایی بر سطوح زیر آبی
در دریاست ( .)Xin et al., 2017موجودات فولینگ کننده
شامل باکتریها ،جلبکها ،بارناکلها و انواع متنوعی از گونههای
آبزی هستند .آنها به طور گستردهای بر روی بدنه کشتیها و
ادوات آبزی پروری جمع شده و منجر به افزایش اصطکاک،
کاهش سرعت و شناوری کشتیها و بسته شدن چشمه تورها
می شوند .فولینگ زیستی اثرات نامطلوب بسیاری بر صنایع
دریایی گذاشته و ساالنه میلیاردها دالر برای رفع این مشکل
هزینه میشود ( .)Schultz et al., 2011بنابراین ،به منظور
کنترل و کاهش اثرات فولینگ ،ساخت انواع پوششهای
آنتیفولینگ در حال توسعه یافتن است .از قدیمیترین
پوششهای آنتیفولینگ تجاری میتوان به پوششهای بر پایه
کوپلیمرهای خودساینده حاوی تریبوتیلتین ( )TBTاشاره
کرد که به دلیل مخرب بودن ترکیبات  TBTبرای محیطزیست
دریا ،سازمان بینالمللی دریایی ( )IMOاز سال  2008استفاده
از آنها را ممنوع اعالم کرد ( .)Lin et al., 2009سپس
پوششهای آنتیفولینگ حاوی زیستکشهایی مانند مس
جایگزین آنها شدند و تا سالهای اخیر به صورت گسترده در
صنایع دریایی مورد استفاده قرار میگرفتند ( Edwards et al.,
 .)2015اما به دلیل اثبات مضرات این پوششها و تجمع مس
در محیط دریا ،هم اکنون محدودیت استفاده از رنگهای
آنتیفولینگ حاوی مس نیز در بسیاری از کشورها آغاز شده
است (.)Joshi et al., 2015
در سالهای اخیر ترکیبات و روشهای طبیعی ،رویکرد جدیدی
در تولید مواد آنتیفولینگ بوجود آورده است ،زیرا در طبیعت
جانوران زیادی در دریا زندگی میکنند که به طور چشمگیری
از نشستن و حضور موجودات فولینگ روی بدن خود آزاد
میمانند که دلیل آن به میکروتوپوگرافی سطح ،مواد
زیستفعال ،ترشح موکوس و پوستاندازی نسبت داده میشود
( .)Ralston & Swain, 2009آبزیان بسیاری بوسیله تولید
مولکولهای زیستفعال از خود دفاع میکنند .انسانها با الهام
گرفتن از این پدیده انواع ترکیبات طبیعی مانند ترپنها،
کمپتوتسین و ...را از جلبکها و بیمهرگان دریایی استخراج
کردهاند ( .)Wang et al., 2017ترکیبات طبیعی یک منبع
امیدوارکننده برای مواد آنتیفولینگ هستند ،زیرا از
محیطزیست طبیعی گرفته شدهاند .در نتیجه ،با آن سازگارتر

بوده و فاقد آلودگیهای زیست محیطی هستند ( Xie et al.,
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 .)2019خیارهای دریایی یکی از آبزیانی هستند که در طبیعت
عاری از فولینگ بوده و متابولیتهای ثانویهای را تولید میکنند
که در واقع سالحهای شیمیایی آنها میباشد ( Thakur et al.,
 .)2005بررسیهای انجام شده در رابطه با خیارهای دریایی
نشان میدهد که آنها دارای انواع مختلفی از ترکیبات
زیستفعال با خواص بیولوژیک مانند خواص آنتی اکسیدانی
(دیبا و همکاران ،)1395 ،ضدباکتریایی ،ضد تومور،
سایتوتوکسیک و ...هستند (.)Datta et al., 2015
باکتریها و میکروجلبکها جز موجودات اولیه و اصلی ایجاد
کننده فولینگ محسوب میشوند که شرایط را برای چسبیدن
و رشد موجودات فولینگ بزرگتر مهیا میکنند ( Yang et al.,
 .)2015همچنین بارناکلها از مهمترین موجودات ماکروفولینگ
محسوب میشوند که مشکالت جدی را برای صنایع دریایی
بوجود میآورند .بنابراین ،بررسی فعالیتهای ضدباکتریایی،
ضدمیکروجلبکی و ضدبارناکل ترکیباتی که به عنوان مواد
آنتیفولینگ بالقوه مدنظر هستند ،مهمترین گام آزمایشگاهی در
یافتن مواد آنتیفولینگ جدید است ( .)Yang et al., 2015از
سویی ،بررسی عملکرد ماده مورد نظر در محیط دریا گامی
اساسی در تایید یا رد خاصیت آنتیفولینگ ماده جدید محسوب
میشود .بنابراین ،در تحقیق حاضر ابتدا فعالیت ضدمیکروبی،
ضدمیکروجلبکی و ضدبارناکل عصارههای قطبی ،نیمه قطبی و
غیر قطبی بخشهای مختلف بدن (دیواره بدن ،درخت تنفسی،
لوله گوارش) خیاردریایی  Stichopus herrmanniبر پنج
سویه باکتری و دو گونه میکروجلبک و الرو بارناکل در
آزمایشگاه بررسی شد .در ادامه عصارههای با بیشترین فعالیت
مهاری جهت بررسی عملکرد آنتیفولینگ در دریا به صورت
پوشش رزین اپوکسی روی پنلهای فایبرگالس آماده شدند و
به مدت سه ماه در دریا مورد آزمایش قرار گرفتند.
مواد و روش ها
عصارهگیری و استخراج ترکیبات از خیار دریایی
خیار دریایی  S. herrmanniاز عمق حدود  5-10متر به کمک
غواصی از سواحل شنی گلی جزیره هنگام در خلیج فارس
جمعآوری شده و در آزمایشگاه به کمک کلید شناسایی،
شناسایی و تایید شد ( .)Purcell et al., 2012سپس
بخشهای مختلف بدن شامل دیواره بدن و پوست ،لوله گوارش
و درخت تنفسی جدا شده و به کمک دستگاه خشککن به
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روش انجماد خشک و در نهایت آسیاب و همگن شدند.
عصارهگیری برای هر بخش بدن به صورت متوالی توسط
انهگزان ،اتیلاستات و متانول به مدت  48ساعت و در تاریکی
انجام شد .سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن حالل و عصاره
از ماده جامد باقیمانده جدا شده و با استفاده از دستگاه روتاری
تغلیظ شد .شایان ذکر است که بازده عصارههای متانولی برای
اندامهای دیواره بدن ،لوله گوارش و درخت تنفسی بترتیب برابر
با  36 ،34/6و  11/5درصد محاسبه شد .همچنین بازده
عصارههای اتیلاستاتی برای اندامهای دیواره بدن ،لوله گوارش و
درخت تنفسی بترتیب  5 ،4/5و  1/1درصد و بازده عصارههای
انهگزانی دیواره بدن ،لوله گوارش و درخت تنفسی بترتیب ،7
 10/4و  1درصد محاسبه شد.
بررسی فعالیت ضدباکتریایی به روش براث
در انجام آزمایشها از پنج سویه باکتری گرم منفی/مثبت
بیماریزا شامل Micrococcus ،Staphylococcus aureus
 Escherichia coli ،Vibrio harveyi ،luteusو
 Klebsiella pneumoniaeاستفاده شد .بررسی فعالیت
ضدباکتریایی عصارهها به روش رقت متوالی انجام شد
( .)Vanden Berghe & Vlietinck, 1991شش رقت از هر
عصاره (در دامنه  0/062-2میلیگرم بر میلیلیتر) در محیط
کشت مایع مولر هیلتون براث به ازای هر سویه باکتریایی درون
لولههای آزمایش تهیه شد .هر غلظت برای هر باکتری در سه
تکرار تهیه شد .سپس باکتریها که قبال کشت مایع داده شده
بودند ،با غلظت مشخص به لولههای حاوی محیط کشت و
عصاره اضافه شدند .سپس به مدت  24ساعت در انکوباتور در
دمای  37درجه سانتیگراد نگهداری شدند و پس از آن کدورت
لولهها مورد بررسی قرار گرفت .کمترین غلظتی از عصاره که
رشد باکتری در آن صورت نگرفته بود به عنوان حداقل غلظت
مهارکنندگی ( )MICبرحسب میلیگرم بر میلیلیتر گزارش
شد.
بررسی اثر عصارهها بر بازدارندگی میکروجلبکها
استوک خالص میکروجلبکهای  Chlorella vulgarisو
 Isochrysis galbanaاز آزمایشگاه کشت جلبک دانشگاه
هرمزگان تهیه شد .میکروجلبکها با استفاده از محیط کشت
 F2گیالرد و آب دریا با شوری مناسب در دمای  27±1درجه
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سانتیگراد و هوادهی مداوم کشت داده شدند و تا زمان رسیدن
به غلظت مناسب نگهداری شدند.
ارزیابی خواص ضدمیکروجلبکی عصارهها با تعیین  MICهر
عصاره به روش رقت متوالی انجام شد (.)Suresh et al., 2016
عصارهها در شش غلظت متوالی به ازای هر میکروجلبک (دوازده
تیمار) به لولههای آزمایش حاوی میکروجلبک و محیطکشت
اضافه و هر غلظت با شش تکرار انجام شد .غلظت
میکروجلبکها در ابتدا  1 × 105 cell.ml-1در نظر گرفته شد.
آزمایشها به مدت  24ساعت ،در دمای  27±1درجه
سانتیگراد و شرایط نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت
تاریکی انجام شد .جذب نوری بوسیله اسپکتروفتومتر و
بازماندگی بوسیله الم زیر میکروسکوپ ارزیابی شد .کمترین
غلظت عصاره که مانع رشد و بازماندگی جلبک حداقل در چهار
لوله از شش لوله آزمایش شد به عنوان  MICگزارش گردید
(.)Suresh et al., 2016
بررسی اثر سمیت عصارهها بر الرو بارناکل
بارناکل  Amphibalanus amphitriteبالغ چسبیده به
سنگها از منطقه ساحلی بندرعباس تهیه شد .بارناکلها تا
زمان تولید الرو در دمای  25درجه سانتیگراد ،شوری آب دریا
ب ا هوادهی نگهداری شده و با ناپلی آرتمیا و میکروجلبک تغذیه
شدند .پس از رهاسازی الرو با ایجاد نقطه نوری در یک طرف
ظرف در تاریکی ،الروها به وسیله پیپت جمع آوری شدند.
جهت بررسی سمیت عصارهها بر الرو بارناکل ،شش غلظت
سریالی از هر عصاره به همراه  1میلیلیتر آب دریا به عنوان
محیط کشت درون چاهکهای پلیت  24خانه تهیه شد .سپس
درون هر چاهک  15-20عدد الرو بارناکل اضافه شد .تمامی
آزمایشها در سه تکرار انجام شدند .بعد از گذشت  24ساعت
تعداد الروهای مرده و زنده بررسی و شمارش شده و غلظت
کشنده  %50از نمونهها ( )LC50برای هر عصاره برحسب
میلیگرم بر میلیلیتر محاسبه شد (.)Liu et al., 2018
آمادهسازی پوشش آنتیفولینگ و تیمارهای آزمایشی
(پنلها)
به منظور تهیه پوششهای حاوی مواد آنتیفولینگی مستخرج از
خیار دریایی ،رزین اپوکسی  EP-400به همراه سختکننده
(هاردنر) اختصاصی  EP-100از شرکت پارس پامچال تهیه شد.
برای تهیه پوششهای آنتیفولینگ ،عصارههای خیار دریایی در
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نسبتهای وزنی مشخص (جدول  )1در حالل حل شده و به
رزین اپوکسی اضافه شده و به کمک گرمکن-همزن مغناطیسی
(هیتراستیرر) کامال همزده شد تا یکنواخت و همگن گردد و در
نهایت هاردنر به مخلوط اضافه شد .نسبت ترکیب رزین اپوکسی
با هاردنر طبق دستور درج شده از طرف شرکت سازنده به
صورت  78:22در نظر گرفته شد .جهت آمادهسازی پنلها ،ورقه
فایبرگالس با ضخامت  1 mmدر ابعاد  10×10برش داده شد.
ورقههای برش داده شده با پوششهای آماده شده ،به روش

غوطهوری (دیپ) رنگآمیزی شدند .پنلها برای هر نوع پوشش
در سه تکرار تهیه شدند .پنلها در فرم ثابت شده و به مدت سه
ماه در عمق  2متری از سطح دریا به کمک بویههای
شناورسازی در نزدیکی بندر گرزه در خلیج فارس قرار داده
شدند .پنلها در ابتدا و انتهای دوره توزین شده و به کمک
غواصی ماهانه از آنها عکس تهیه شد ( Soliman et al.,
.)2014

جدول  :1طراحی پنلهای آزمایشی برای بررسی فعالیت ضدفولینگی عصارههای خیار دریایی .S. herrmanni
Table 1: The experimental panels designed for antifouling activity of sea cucumber S. herrmanni extracts.

پنلها
بدون پوشش
کنترل
آنتیفولینگ 1
آنتیفولینگ 2
آنتیفولینگ 3

نوع و توضیحات

درصد ماده موثره

ورقه فایبرگالس بدون پوششدهی و عصاره

_

ورقه فایبرگالس با پوشش بدون عصاره

_

ورقه فایبرگالس با پوشش رزین اپوکسی به همراه عصاره اتیلاستاتی از
دیواره بدن خیار دریایی
ورقه فایبرگالس با پوشش رزین اپوکسی به همراه عصاره اتیلاستاتی از
دیواره بدن خیار دریایی
ورقه فایبرگالس با پوشش رزین اپوکسی به همراه عصاره متانولی از
دیواره بدن خیار دریایی

آنالیز آماری
تعین درصد پوشش فولینگ و بررسی عکس پنلها با نرم افزار
 CPCe 4.1انجام شد .تجزیه و تحلیل دادههای وزنی فولینگ
توسط آنالیز واریانس یکطرفه ( )One- way- ANOVAانجام
شد و مقایسه میانگین به کمک آزمون دانکن و با نرم افزار
 SPSSنسخه  19صورت گرفت .وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار در سطح احتمال  %5تعیین گردید .محاسبه ( )LC50با
نرم افزار  Probitانجام شد .برای ثبت داد ها و رسم نمودار نیز
از نرم افزار  Microsoft Excel 2017استفاده شد.
نتایج
فعالیت ضد باکتریایی عصارههای خیار دریایی
نتایج نشان داد که در بین نه عصاره مورد مطالعه ،عصاره
اتیلاستات دیواره بدن دارای بهترین عملکرد بازدارندگی و
کمترین  MICبه میزان  0/500میلیگرم در میلیلیتر در برابر
باکتری  S. aureusبود .در بین پنج سویه باکتری مورد مطالعه
باکتری  S. aureusحساسترین باکتری نسبت به عصارهها بود.
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 %4عصاره
 %2عصاره
 %2عصاره

بهترین  MICثبت شده برای باکتریهای V. ،M. luteus

 harviو  E. coliبرابر با  1میلیگرم بر میلیلیتر بود .در مقابله
با باکتری گرممنفی  K. pneumoniaeاز نه عصاره ،در دامنه
غلظتهای مورد بررسی این تحقیق ( 0/062-2میلیگرم بر
میلیلیتر) تنها برای یک عصاره  MICثبت شد (جدول .)2
فعالیت ضدمیکروجلبکی عصارههای خیار دریایی
نتایج نشان داد که هر  9عصاره دارای خاصیت ضدمیکروجلبکی
بر گونه  I. galbanaمیباشند (جدول  .)3عصاره اتیلاستاتی
دیواره بدن ،دارای بیشترین فعالیت ضدمیکروجلبکی در مقابل
گونه  I. galbanaبا  MIC=0/125 mg/mlبود .همچنین
عصاره متانولی دیواره بدن با  MIC=0/250 mg/mlاثر
ضدمیکروجلبکی مناسبی در مقابل  I. galbanaاز خود نشان
داد .از نه عصاره ،شش عصاره در مقابل گونه C. vulgaris
فعالیت ضدمیکروجلبکی از خود نشان دادند .بیشترین اثر
ضدمیکروجلبکی بر گونه  ،C. vulgarisمتعلق به عصاره
اتیلاستاتی دیواره بدن با  MIC=0/500 mg/mlبود.
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جدول  :2کمترین غلظت بازدارنده ( )MICعصارههای خیار دریایی  S. herrmanniعلیه باکتریهای آزمایشی (میلیگرم بر میلیلیتر).
Table 2: Minimum inhibitory concentration (MIC) of sea cucumber S. herrmanni extracts against test bacteria (mg/ml).

باکتری

S. aureus

M. luteus

V. harvi

E. coli

K. pneumoniae

دیواره بدن

1

2

2

2

-

لوله گوارش

2

-

2

-

-

درخت تنفسی

-

-

-

-

-

دیواره بدن

0/500

1

1

1

2

لوله گوارش

2

2

2

-

-

درخت تنفسی

2

-

2

-

-

دیواره بدن

1

2

1

2

-

لوله گوارش

2

-

2

-

-

درخت تنفسی

-

-

-

-

-

نمونه
انهگزان

اتیلاستات

متانول

جدول  :3کمترین غلظت بازدارنده ( )MICعصارههای خیاردریایی  S. herrmanniعلیه جلبکهای آزمایشی (میلیگرم بر میلیلیتر).
Table 3: Minimum inhibitory concentration (MIC) of sea cucumber S. herrmanni extracts against test algae (mg/ml).

میکروجلبک
عصاره
انهگزانی

اتیلاستات

متانول

Isochrysis
galbana

Chlorella
vulgaris

دیواره بدن

1

2

لوله گوارش

1

2

درخت تنفسی

2

-

دیواره بدن

0/125

0/500

لوله گوارش

0/500

2

درخت تنفسی

1

-

دیواره بدن

0/250

1

لوله گوارش

1

2

درخت تنفسی

2

-

فعالیت سمیت سلولی عصارههای خیار دریایی بر ضد
الرو بارناکل
بر اساس نتایج بیشترین فعالیت سمیت سلولی (سایتوتوکسیک)
متعلق به عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن به میزان 0/061
= LC50و پس از آن نیز عصاره متانولی دیواره بدن با 0/073
= LC50در جایگاه دوم قرار دارد که با  LC50کمتر از 0/1
میلیگرم بر میلیلیتر دارای خاصیت سمیت سلولی مناسب بر
علیه الرو بارناکل هستند .عصاره انهگزانی درخت تنفسی با
بزرگترین مقدار  ،LC50دارای کمترین خاصیت سمیت سلولی
در بین نه عصاره بر علیه الرو بارناکل است (جدول .)4

عملکرد آنتیفولینگ عصاره خیار دریایی در محیط دریا
نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنتی فولینگ عصارهها بر پایه
وزن نهایی موجودات فولینگ کننده بر پنلها در محیط دریا در
جدول  5ارائه شده است .بر اساس این نتایج وزن نهایی پنل
بدون پوشش و پنل کنترل با یکدیگر تفاوت معنیداری نداشتند
( )P<0/05در حالیکه با سایر پنلهای آزمایشی  2 ،1و 3
تفاوت معنیدار آماری از خود نشان دادند ( .)P>0/05در پایان
دوره آزمایش ،وزن نهایی پنل آنتیفولینگ  1به صورت
معنیداری از سایر پنلها کمتر بود (.)P>0/05
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جدول  :4غلظت کشنده ( )LC50عصارههای خیار دریایی  S. herrmanniعلیه الرو بارناکل (میلیگرم بر میلی لیتر)
Table 4: Lethal concentration (LC50) of extracts from sea cucumber S. herrmanni against barnacle larvae (mg/ml).

عصاره
انهگزانی

اتیلاستات

متانول

LC50

دیواره بدن
لوله گوارش
درخت تنفسی

0/211
0/296
0/361

دیواره بدن
لوله گوارش
درخت تنفسی

0/061
0/117
0/148

دیواره بدن
لوله گوارش
درخت تنفسی

0/073
0/179
0/246

جدول  :5نتایج عملکرد آنتیفولینگ عصارههای خیار دریایی در پایان دوره آزمایش (میانگین  ±انحراف از معیار)
Table 5: Antifouling performance results of sea cucumber extracts at the end of test period (mean ± S.D).
پنل بدون
شاخص
پنل آنتیفولینگ  1پنل آنتیفولینگ  2پنل آنتیفولینگ 3
پنل کنترل
پوشش
پنل
وزن اولیه پنل (گرم)

12/33±1/53a

13/66±1/53a

12/67±1/53a

13/33±1/53a

12/67±2/08a

وزن نهایی پنل (گرم)

278/67±9/61d

270/67±11/06cd

189/67±5/51a

222/00±5/00b

260/33±10/06c

*میانگینها و انحراف معیار ( )mean ± S.Dبا حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیدار آماری در تیمارها (پنلها) میباشد (.)P>0/05

شکل  1فولینگ تجمع کرده بر سطح پنلهای آزمایشی را در

( .)P>0/05در پایان ماه دوم و سوم پنل کنترل و بدون

پایان دوره سه ماهه نشان میدهد .بررسی نتایج درصد پوشش

پوشش عالوه بر اینکه باهم تفاوت معنیداری ندارند ()P<0/05

فولینگ ایجاد شده در طول دوره بر سطح پنلها نشان داد که

با پنل آنتیفولینگ  3نیز تفاوت معنیدار نداشتند (.)P<0/05

پس از پایان ماه اول درصد پوشش فولینگ پنل کنترل و بدون

در پایان هر سه ماه اول ،دوم و سوم پنل آنتیفولینگ  1دارای

پوشش تفاوت معنیداری باهم نداشته ( )P<0/05اما با

کمترین درصد پوشش (بترتیب  %46/56 ،%22/23و )%74/76

تفاوت معنیدار دارند

بود و با سایر پنلها تفاوت معنیدار نشان داد (( )P>0/05شکل

پنلهای آنتیفولینگ  2 ،1و 3

.) 2
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شکل  :1فولینگ تجمع کرده بر پنل ها درپایان دوره آزمایش .آ :پنل بدون پوشش ،ب :پنل کنترل ،پ :پنل آنتیفولینگ  ،1ت :پنل
آنتیفولینگ  ،2ث :پنل آنتیفولینگ .3
Figure 1: Fouling settled on panels at the end of test period. A: uncoated panel, B: control panel, C:
antifouling panel 1, D: antifouling panel 2, E: antifouling panel 3.

شکل  :2مقایسه درصد پوشش فولینگ ایجاد شده روی پنلها پس از یک ماه (الف) ،دو ماه (،ب) سه ماه و (پ) غوطهوری در دریا
Figure 2: Fouling percentage cover on panels after one, two and three mounths immersion in the sea.
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بحث
در مطالعه حاضر فعالیت ضدباکتریایی ،ضد میکروجلبکی،
ضدبارناکل و آنتیفولینگ  9عصاره خیاردریایی S. herrmanni
که از لحاظ قطبیت متابولیتهای مستخرج و اندامهای بدن با
هم تفاوت داشتند مورد آزمایش قرار گرفتند .بر اساس نتایج
حاصل از سنجش فعالیتهای ضدباکتریایی ،ضد میکروجلبکی و
ضد بارناکل در آزمایشگاه ،بیشترین فعالیت بازدارندگی و
کشندگی در بین عصارهها متعلق به عصاره اتیلاستاتی دیواره
بدن بود .در سنجش فعالیت ضد باکتریایی عصارهها بیشترین
فعالیت ضدباکتریایی متعلق به عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن در
مقابله با باکتری  S. aureusبه میزان MIC=0/500 mg/ml
محاسبه شد و این میزان با نتایج مطالعهای که ساالری و
همکاران ( )1397بر فعالیت ضد باکتربایی ترکیبات S.
 herrmanniانجام دادند ،مطابقت داشت .همچنین در مطالعه
حاضر از بین پنج سویه باکتری مورد مطالعه باکتری K.
 pneumoniaeبیشترین مقاومت را در برابر عصارهها از خود
نشان دادند .همسو با نتایج حاضر  Mashjoorو Yousefzadi
( )2017نیز در مطالعهای  K. pneumoniaeرا به عنوان
مقاومترین باکتری در مقابله با عصارههای متانولی و اتیلاستاتی
سه گونه خیار دریایی دانستند.
در مطالعه حاضر بیشترین فعالیت ضدمیکروجلبکی متعلق به
عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن در مقابل  I. galbanaبود.
اگرچه هر  9عصاره در برابر این میکروجلبک فعالیت مهاری از
خود نشان دادند .همسو با مطالعه حاضر Suresh ،و همکاران
( )2016نیز فعالیت باالی مهاری عصاره نیمه قطبی Padina
 tetrastromaticaدر مقابله با سه گونه میکروجلبک مورد
مطالعه را گزارش کردند و اسیدهای چرب و متابولیتهای
چربی مستخرج را مسئول فعالیت ضدمیکروجلبکی و
ضدفولینگی دانستند.
در تحقیق حاضر هر  9عصاره خیار دریایی در مقابله با الرو
بارناکل فعالیت سمیت سلولی مناسب از خود نشان دادند و دو
عصاره اتیلاستاتی و متانولی دیواره بدن با  LC50کمتر از 0/1
میلیگرم بر میلیلیتر ،باالترین سمیت را در بین عصارهها
داشتند .در همین راستا  Liuو همکاران ( )2018عملکرد
آنتیفولینگ  4ترکیبات کارتنولیدی مستخرج از گیاه Nerium
 oleanderرا زمانی که  LC50کمتر از  100میکروگرم بر
میلیلیتر داشتند ،مناسب ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که هر
 4ترکیب فعالیت مهاری مناسبی علیه الرو بارناکل نشان دادند

در حالیکه  Kitanoو همکاران ( )2011فعالیت ضدبارناکل
ترکیب تهیه شده از سیترونلول را زمانی که مقدار  LC50آن
کمتر از  70میکروگرم بر میلیلیتر بود ،مناسب توصیف کردند.
بر اساس نتایج در مقایسه کلی فعالیت مهاری عصارهها با
قطبیت متفاوت ،عصارههای اتیلاستاتی (بخصوص عصاره
اتیلاستاتی دیواره بدن) فعالیت مهاری بسیار باالتری نسبت به
عصارههای انهگزانی و متانولی از خود نشان دادند .دلیل
فعالیت باالی مهاری عصارههای اتیلاستاتی را باید حضور عمده
ترکیبات با خاصیت مهاری در این عصارهها دانست .مشخص
شده است که عصارهگیری با حالل اتیلاستات منجر به
استخراج ترکیبات با قطبیت کم تا متوسط و عمدتاً
متابولیتهای چربی و ترپنوئیدها میشود ( Saltan & Bahadr,
 .)2012از سویی ،اکثر ترکیبات با خاصیت ضدباکتری و سمیت
سلولی شناخته شده در بیمهرگان آبزی اسیدهای چرب،
متابولیتهای چربی و ترپنهایی مانند تری ترپنوئیدها و
ساپونینها هستند ( .)Datta et al., 2015این ترکیبات عمدتاً
ترکیباتی با قطبیت کم تا متوسط بوده و حالل اصلی جهت
استخراج آنها سیستمهای حاللی با قطبیت کم تا متوسط مانند
پترولیوماتر ،هگزان-اتیلاستات و اتیلاستات میباشد ( Saltan
 .)& Bahadr, 2012بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که
در مطالعه حاضر ترکیباتی مانند متابولیتهای چربی و
ترپنوئیدها میتوانند مسئول فعالیت باالی ضدباکتریایی،
ضدمیکروجلبکی و سمیت سلولی عصاره اتیل استاتی دیواره
بدن باشند .تحقیقات متعددی متابولیتهای چربی و
ترپنوییدهای مستخرج از خیارهای دریایی و سایر موجودات
آبزی به وسیله حاللهای عمدتاً نیمه قطبی را دلیل اصلی
فعالیتهای ضد باکتریایی ،سیتوتوکسیک ،ضدمیکروجلبکی و
آنتیفولینگ آنها دانستهاند ( Li et al., 2013; Mert Ozupek
 Suresh .)& Cavas, 2017; Suresh et al., 2016و
همکاران ( )2016اثرات مهاری و آنتیفولینگ قوی عصاره با
قطبیت کم تا متوسط جلبک پادینا را به اسیدهای چرب و
متابولیتهای چربی موجود در عصاره نسبت دادند .نتایج مطالعه
 Bersو همکاران ( )2006بر  6عصاره ماسل آبی ( Mytilus
 ،)edulisنشان داد که از بین  6عصاره مورد مطالعه ،عصارههای
با قطبیت کم تا متوسط دارای بیشترین فعالیت آنتیفولینگ
بودند .در مطالعه دیگری  Xinو همکاران ( )2017دلیل فعالیت
آنتیدیاتومهای و آنتیفولینگ فاز دیکلرومتانی جدا شده از
عصارهگیری باکتری  Bacillu spumilusبا اتیلاستات - %95
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استون  %5را اسیدهای چرب مستخرج به واسطه این
عصارهگیری دانستند .همچنین نتایج مطالعه  Fengو همکاران
( )2009بر فعالیت آنتیفولینگ عصارههای هگزانی،
اتیلاستاتی ،اتانولی و آبی  6گونه گیاهی مختلف نشان داد که
عمدتاً فعالیت آنتیفولینگ عصارههای اتیلاستاتی در مقایسه با
سایر عصارهها بیشتر بوده است.
بررسی عملکرد آنتیفولینگ عصارهها به صورت پوشش رزین
اپوکسی در قالب پنل در محیط دریا نشان داد که وزن نهایی و
درصد پوشش فولینگ ایجاد شده بر سطح پنلها نتایج نسبتاً
مشابهی داشتهاند و در پایان دوره سه ماهه آزمایش پنل با
پوشش رزین اپوکسی حاوی  %4عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن
(پنل آنتیفولینگ  )1بهترین عملکرد آنتیفولینگی را از نظر
درصد پوشش و وزن نهایی موجودات فولینگ کننده از خود
نشان داد ( .)P>0/05پس از آن پنل آنتیفولینگ  2که دارای
 %2عصاره اتیلاستات دیواره بدن بود ،در رتبه دوم قرار دارد.
پنلهای کنترل و بدون پوشش ،با بیشترین وزن نهایی و درصد
پوشش ،بیشترین فولینگ تجمع شده را در سطح داشتند .در
مطالعهای که  Solimanو همکاران ( )2014بر خواص
آنتیفولینگی عصاره موکوس پوسته و تخمدان دو گونه بادکنک
ماهی انجام دادند ،در پایان دوره شش هفتهای آزمایش درصد
پوشش فولینگ بر پنل کنترل (بدون ماده آنتیفولینگ) و پنل
بدون پوشش نسبتاً یکسان بوده اما به صورت معنیداری از پنل
با پوشش حاوی عصاره موکوس بیشتر بودند .همچنین عصاره
موکوس و پوسته دارای خاصیت آنتیفولینگ بیشتری نسبت به
تخمدان بوده است .در مطالعهای که  Rajanو همکاران
( )2016بر خاصیت آنتیفولینگ عصاره جلبک گالسیالریا
اضافه شده به پوشش اپوکسی انجام دادند ،در پایان دوره 12
ماهه آزمایش مشخص شد که پنل استیل رنگ شده با عصاره
(با وزن فولینگ به میزان  0/6کیلوگرم بر متر مربع) نسبت به
پنل استیل رنگ شده بدون عصاره (با وزن فولینگ  1کیلوگرم
بر متر مربع) به صورت موثر از نشستن موجودات فولینگ
جلوگیری کرده است.
به طور کلی ،در مطالعه حاضر نتایج بخش پنل رزین اپوکسی
در محیط دریا با نتایج بخش آزمایشگاهی هماهنگ بوده و تایید
کننده آن بود .عصاره اتیلاستات دیواره بدن خیار دریایی
عملکرد آنتیفولینگ بسیار مناسبی در تستهای آزمایشگاهی و
در محیط دریا داشت در حالیکه عصاره متانولی دیواره بدن خیار
دریایی اگرچه تا حدودی خواص آنتیفولینگ از خود نشان داد،
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اما در مقایسه با عصاره اتیلاستاتی دیواره بدن فعالیت بسیار
کمتری داشت .بنابر نتایج تحقیق حاضر ،عصاره اتیلاستاتی
دیواره بدن خیار دریایی  S. herrmanniمیتواند به عنوان
گزینهای مناسب جهت تهیه رنگها و پوششهای آنتیفولینگ
دوستدار محیط زیست و جایگزین مناسب رنگهای مضر
کنونی ،مورد توجه و تحقیقات گستردهتر قرار گیرد.
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Abstract
Development of natural and environmentally friendly antifouling agents is a suitable
alternative to solve the global marine fouling problem. In the current study, antibacterial, antimicro algal, anti-barnacle and antifouling activity of non-polar, semi-polar and polar extracts
from three parts of the sea cucumber, Stichopus herrmanni, body (i.e. body wall, digestive
tract and respiratory tree) were studied. The inhibitory activity assay of n-hexan, ethyl acetate
and methanol extracts were evaluated against five bacterial strains, two microalgae species
and barnacle larvae. In order to investigate the antifouling performance, the extracts were
added to a resin epoxy coats and exposed in the sea water for the duration of three months.
Based on Results, the ethyl acetate extract of the body wall with the lowest MIC against S.
aureus (0.500 mg/ml) and I. galbana (0.125 mg/ml), and the lowest LC50 against barnacle
larvae (0.061 mg/ml), showed the best inhibitory activity. After three months treatment, the
coated panels containing 4% extract of ethyl acetate from body wall had the lowest final
weight (189.67 ± 5.51 g) and lowest fouling cover percentage (74.76%) among all the panels
(P<0.05). Regarding the high antifouling activity of ethyl acetate extract from the body wall
of the sea cucumber S. herrmanni, it is recommended as a potential natural alternative for the
antifouling coats.
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