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Evaluation the Effect of Sea Cucumber (Holothuria 
leucospilota) on invA Gene Expression in Salmonella infantis

[1] New bacterial species isolated from Malaysian sea cucumbers with optimized secreted 
... [2] Sea cucumber, ocean bioactive ... [3] Antibacterial effect of natural extracts of Persian 
Gulf sea cucumber ... [4] Study of antibacterial effect of the extracts of the sea cucumber 
(Holothuria leucospilota) of Persian Gulf on the ... [5] Molecular characterization, spread 
and evolution of multidrug resistance in Salmonella enterica ... [6] Molecular basis of the 
interaction of Salmonella with the intestinal ... [7] Molecular detection of invA and spv 
virulence genes in Salmonella enteritidis ... [8] Multiplex PCR: Optimization and application 
in diagnostic ... [9] Deregulation of mexb gene in ciprofloxacin resistant isolates of ... [10] 
Variation between pathogenic serovars within Salmonella pathogenicity ... [11] Comparison 
of three diagnostic methods for Salmonella enterica serovars detection ... [12] Identification 
and assessment of Salmonella typhimurium, infantis and enteritidis ... [13] Identification of 
a unique Helicobacter Species by 16S rRNA gene analysis in an abdominal abscess from a 
patient with x-linked ... [14] Antioxidant activity of extracts of two species of sea cucumber 
Holothuria parva and Holothuria leucospilota from the Persian Gulf, ... [15] Investigation of 
antioxidant activity of nonpolar and semipolar natural compounds of the Persian Gulf Sea 
Cucumber (Holothuria sp.) by using Oil Stability Index (OSI) ... [16] Investigations of 
antibacterial activity of methanol and aqueous ex-tracts of the body wall of sea cucumber 
Holothuria leucospilota on some human pathogenic ... [17] Establishment of a real-time 
PCR-based approach for accurate quantification of ... [18] Salmonella infections in poultry 
flocks in the vicinity of ... [19] Characterization of genetic diversity among clinical strains of 
Salmonella enterica ... [20] Molecular clonality and antimicrobial resistance in Salmonella 
entericaserovars ... [21] Characterization of the Salmonella isolates from backyard chickens 
in north of Iran ... [22] Detection of Salmonella enterica serovar Infantis among serogroup C 
Salmonella ... [23] Identification and diagnosis of Salmonella in bovine feces using ... [24] 
Searching for Salmonella by InvA gene proliferation and bacterial ... [25] A comparative 
study in vitro of physiological activity of triterpene glycosides of marine ... [26] Antibacterial 
activity of Saponin extracted from the sea cucumber (Stichopus hermanni) ... 

Aims Salmonellosis is one of the common infectious diseases between humans and animals 
that is caused by the consumption of poultry meat and its products. The invA gene plays a 
critical role in the pathogenicity of Salmonella infantis. Marine organisms, including sea 
cucumbers due to their effective secondary metabolites, have been identified and studied with 
compounds with antioxidant, anti-cancer, antibacterial, and anti-inflammatory properties. The 
aim of the current study is to determine effect of sea cucumber extraction on S. infantis invA 
gene expression.
Materials & Methods Poultry meat was sampled and S. infantis strains containing invA gene 
were isolated. The Hexane extract was extracted from sea cucumber colon tissue and its effects 
on S. infantis and its effect on gene expression were investigated by MIC and Real-time PCR, 
respectively.
Findings From 450 samples, 12 S. infantis isolates were isolated. The PCR technique identified 
that all 12 isolates have invA virulence genes. MIC was determined 256µg/ml. The rate of 
change for the invA gene was estimated -1.21.
Conclusion Hexane extract extracted from the sea cucumber caused reduction of invA gene 
expression in Salmonella infantis. So, it can be used as a therapeutic supplement against S. 
infantis.
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  چکيده
های عفونی مشترک بین انسان و دام است که سالمونلوز یکی از بیماری :اهداف

نقش بسیار  invAشود. ژن های آن ایجاد میمصرف گوشت طیور و فرآورده از
دارد. موجودات دریایی از جمله خیار  سالمونال اینفتیسزایی مهمی در بیماری

های ثانویه موثر دارای ترکیباتی با خواص متابولیتدلیل داشتن دریایی به
. انداکسیدانی، ضدسرطانی، ضدباکتری و ضدالتهاب شناسایی و مطالعه شدهآنتی

سالمونال بررسی اثر عصاره خیار دریایی بر باکتری حاضر، هدف مطالعه 
  است. هااین جدایه در invA و بیان ژن حدت اینفنتیس

سالمونال های سویه شد وبرداری از گوشت طیور انجام نمونه ها:مواد و روش
. عصاره هگزانی از بافت روده خیار ندجداسازی شد invA واجد ژن اینفنتیس

 MICدر چندین غلظت با روش  سالمونال اینفنتیسبر آن اثر  ودریایی استخراج 
-Realها با تکنیک در این سویه invAبررسی شد. سپس تغییرات بیان ژن 

time PCR .مورد بررسی قرار گرفت  
. شدجداسازی  سالمونال اینفنتیسایزوله باکتری  ۱۲نمونه،  ۴۵۰ بیناز  ها:یافته

 MICمیزان  .بودند invA واجد ژن حدت ایزوله مورد نظر ۱۲هر  PCRبا تکنیک 
 بیان ژن میزان تغییر. به دست آمد لیترمیکروگرم بر میلی۲۵۶ها در این ایزوله

invA ۲۱/۱- بود.  
دریایی با کاهش بیان ژن  شده از روده خیارعصاره هگزانی استخراجگیری: نتیجه
و دارد  سالمونال اینفنتیسروی باکتری  ویروالنسی برنتیآ، خاصیت invAحدت 
  .گیرد استفاده قرار مورد باکتریعلیه این عنوان مکمل درمانی تواند بهمی

 دریایی، فعالیت ضدباکتریایی،  بیان ژن، خیار سالمونال اینفنتیس :هاکلیدواژه

  
  ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
  ۱۷/۰۵/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  Sarvnaz_falsafi@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
های اخیر، تولیدات طبیعی دریایی، دارای جذابیت جهانی در دهه

اند. در برای توسعه محصوالت دارویی مختلف در سراسر جهان شده
متابولیت دریایی گزارش و  ۱۰۰۰۰دهه گذشته بیش از  ۵ خالل
این ترکیبات فعال زیستی از منابع  %۱۸که  انددهی شدهسازمان

آیند. امروزه یکی از اهداف اصلی باکتریایی به دست می
 بابیوتکنولوژی دریایی یافتن مواد منشاگرفته از موجودات دریایی 

کاربردهای دارویی مانند ضدسرطان، ضدعفونت و ضدالتهابی است. 

گان مهرهخلیج فارس بستر مناسبی برای زیست بسیاری از بی
	Holothuria)مانند خیار دریایی است. خیارهای دریایی 

leucospilota) دهند و از نظر گروه بزرگی از آبزیان را تشکیل می
ه خیاران دریایی محسوب بندی جزء راسته خارپوستان و ردرده
های بیولوژیک خیارهای دریایی شامل شوند. تاکنون فعالیتمی

خاصیت ضدسرطانی، ضدویروس، ضدانعقاد، ضدفشار خون، 
اکسیدانی، ضدتصلب شرائین، ضدالتهاب، ضدمیکروبی، آنتی
این خواص  .]1-3[اندمشخص شدهضدتومور و تسریع در بهبود زخم 

های مختلف فعال در قسمتیبات زیستسری ترکدلیل وجود یکبه
بدن خیار دریایی است که از جمله این ترکیبات گلیکوزیدهای 

ها یکی از . ساپونینهستندها ترپنی مانند ساپونینتری
که بسیاری از  های خیار دریایی هستندترین متابولیتفراوان

موجود به وجود این ترکیبات نسبت داده شده این خواص دارویی 
  .]4[است

ترین مشکالت های منتقله از طریق مواد غذایی یکی از مهمبیماری
سالمت عمومی است که هر سال موجب ابتال و مرگ و میر تعداد 

ترین سالمونال از مهم هایشود. گونهقابل توجهی از مردم می
های مواد غذایی و گاستروانتریت در انسان به شمار کنندهآلوده
زایی نقش بسیار مهمی در بیماری invAژن  .]5 ,6[دنآیمی

محسوب  های حدت برای سالمونالژن ازاین ژن  .سالمونالها دارد
 سالمونال اینفنتیس در invAبررسی ژن حدت بنابراین  شود.می
این  .]7 ,8[تواند شاخص مهمی در ویروالنس این باکتری باشدمی

تنها نه رد،حضور دا سالمونال هایسروتیپ %۹۹در  ژن که تقریباً 
های زابیماری انواع همهبرای سالمونال اختصاصی است، بلکه در 

های غشای داخلی . این ژن پروتئین]9[وجود دارد این باکتری
تلیال روده یهای اپرا که برای تهاجم به سلول باکتری سالمونال

زایی نوع در جزایر بیماری و همچنین کندمیزبان الزم است کد می
 invA بر روی کروموزوم این باکتری قرار دارد. ژن (SPI-I)اول 

فردی برای جنس سالمونال است و های منحصربهحاوی توالی
لمونال ساالمللی برای تعیین جنس عنوان یک استاندارد بینبه

  .]10[شناسایی شده استاینفنتیس 
ثیر عصاره خیار دریایی خلیج فارس اتبررسی ، مطالعه حاضرهدف 

جداشده از  سالمونال اینفنتیس هایدر ایزوله invAبر بیان ژن 
  است. Real-time PCRگوشت طیور به روش 

  

	هاروشمواد و 
 ۴۵۰ماهه، بر روی ۶مقطعی طی بازه زمانی  -این مطالعه توصیفی

های مناطق مختلف از کشتارگاهشده تهیهنمونه از گوشت طیور 
استریل و با ها در شرایط تمامی نمونهشد. شهر کرمان، انجام 

واسیلیادیس به آزمایشگاه استفاده از محیط راپاپورت
  .ندشناسی منتقل شدمیکروب

گرم ۲۵کردن پس از همگن، جداسازی عامل باکتری منظوربه
عصاره  %۶براث حاوی سویگوشت مرغ و انتقال به محیط تریپیک

به مدت رسانده و  لیترمیلی۲۲۵حجم محیط به  (TSYEB)مخمر 
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گذاری شد. سپس گرمخانه C˚۳۷روز در دمای یک شبانه
براث تلقیح تتراتیونات لیترمیلی۱۰لیتر از محیط مذکور به میلییک

 میکرولیتر۵-۱۰ و طبق شرایط باال انکوبه شد. بدین منظور حدود
نمونه بر و حاوی عصاره مخمر  (TSB) براثسویمحیط تریپتیک

های و کلنیشد ده کشت دا آگارسالمونالو کروم XLDروی محیط 
های روزمره و استاندارد بیوشیمیایی و رشدیافته با استفاده از تست

یید ات MR-VPسیترات و ، اوره، سیمونTSIمیکروبیولوژی مانند 
ید آزمایشات بیوشیمیایی و ایتبرای عمل سروتایپینگ  .]11[شدند

 سرمآنتی هتعیین گروه سرمی طبق دستورالعمل شرکت سازند
)Difco (شدانجام ؛ ایاالت متحده.  

DNA ؛ پیشگامان انتقال ژن(ها با استفاده از کیت استخراج جدایه
بررسی  منظوربهکیت استخراج شد. این و طبق دستورالعمل  ایران)

از  سالمونال اینفنتیس در (invA)تکثیر قطعه ژن  حضور و
با استفاده از پرایمرهای  PCRسالمونال، آزمون  هایجدایه
با برنامه  PCRانجام شد. واکنش  ۱صی ذکرشده در جدول اختصا

به مدت  C۹۵°سیکل تکراری  ۳۵دقیقه،  ۳به مدت  C۹۵°حرارتی 
دقیقه و در نهایت یک  C۷۲°ثانیه و  ۳۰به مدت  C۵۶°ثانیه،  ۳۰
°C۷۲  جفت بازی ۲۸۵دقیقه انجام شد. مشاهده باند  ۵به مدت

  .است PCRبودن آزمون دهنده مثبتنشان
  

های شناسایی ژنبرای وتیدی پرایمرهای مورد استفاده ئترادف نوکل )۱جدول 
invA ]12[  وS	rRNA16 ]13[	

  ژن هدف
طول قطعه 
 (جفت باز)

  توالی پرایمر

invA	۲۸۴  F: 5'-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3' 
R: 5'-TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-3' 

16S	rRNA ۱۵۳۴  F: 5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' 
R: 5'-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3' 

  

برای اطمینان از صحت نوع  ،برداری خیار دریایینمونهمنظور به
و متر میلییکبه ضخامت  اینمونه یک تکه از بافت رودهاز گونه، 

به وسیله تیغ جراحی جدا و در یک لوله  مترسانتییکمساحت 
مایع سفیدکننده قرار داده شد. پس از  لیترمیلی٣آزمایش حاوی 

. پس از انتقال شددقیقه رسوب سفیدرنگی در انتهای لوله جمع  ٢٠
های مربوط به روده به قطعات سرعت قسمتبه آزمایشگاه به

گهداری ن -٢٠°Cر در فریز و متری برش زدهسانتی١-٢کوچک 
  .]14[ندشد

خیار دریایی پس از خروج از فریزر و انجمادزدایی پاکسازی شد. به 
این ترتیب که از مخرج به سمت دهان برش داده شد و تخلیه 

روده به قطعات کوچک خرد در نهایت حفره شکمی صورت گرفت. 
  .]4[شد
 C۴۵°حرارت  در هانمونه ،دریایی خیار هگزانی عصاره تهیه منظوربه

خشک و  ،خرد هانمونه .ندشد خشک کامالً  ساعت ۴۸مدت  به
شده با . پودر آمادهندطور کامل پودر شدهسپس به وسیله هاون ب

شده ساعت سوکسله شد. عصاره استخراج ۶حالل هگزان به مدت 
در دمای  آلمان) ؛(هیدولف R206Dمدل  توسط دستگاه روتاری

تغلیظ شد و تبخیر کامل حالل صورت  ۱۴۵و در دور  C۴۰°کمتر از 

گرفت. سپس عصاره حاصل از بخش روده خیار دریایی برای انجام 
  .]4 ,14[شناسی منتقل شدتست ضدباکتری به آزمایشگاه میکروب

روش  از (MIC)تعیین حداقل غلظت بازدارندگی برای 
از عصاره  لیترمیکروگرم بر میلی۲۰۴۸استفاده شد.  میکرودیلوشن

صورت به (DMSO) سولفوکسیدمتیلدی خیار دریایی در حالل
]4 ,عنوان غلظت اولیه به کار برده شدسوسپانسیون در آورده و به

 هاچاهکهمه  سازی تا چاهک دهم انجام شد. دررقت. سپس 15[
براث ریخته مولرهینتون محیطمیکرولیتر ۵۰ (به جز چاهک اول)
میکروگرم ۲۰۴۸ولیتر عصاره با غلظت میکر۱۰۰شد. در چاهک اول 

میکرولیتر از چاهک اول در چاهک ۵۰لیتر ریخته شد و بر میلی
سازی تا چاهک دهم انجام رقتبعدی ریخته و به همین ترتیب 

 invA( میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی۵۰در انتها  .شد
ها فارلند به چاهکمک۵/۰) با کدورت PCRییدشده با روش ات

به  C۳۷° ها در انکوباتور با دمایشد. در نهایت میکروپلیتاضافه 
ها در طول موج . کدورت چاهکندساعت قرار داده شد ۱۸مدت 
آخرین غلظتی که رشدی در آن مشاهده نشد و نانومتر خوانده ۳۶۰
 .]4 ,16[در نظر گرفته شد MICعنوان به

های ه، نمونinvAدر بررسی اثرات عصاره خیار دریایی در بیان ژن 
برای و  ندبا عصاره خیار دریایی تیمار شد سالمونال اینفنتیس

 RNAاستفاده شد. استخراج  Sub MICاز چاهک  RNAاستخراج 
سالمونال از نمونه تیمار حاوی عصاره خیار دریایی، باکتری 

براث و سویو محیط کشت تریپتیک invA ژن واجد اینفنتیس
و  invA واجد ژن سالمونال اینفنتیس غیرتیمار حاوی باکتری

 RNA )Bioاستخراج  از کیت با استفاده ،TSB محیط کشت

Basic(سنتز  .]16[طبق دستورالعمل انجام شد ؛ ایاالت متحده
cDNA ویوانتیس با استفاده از کیت )Vivantis (انجام ؛ مالزی

(عنوان  rRNA	16S و ژن خانگی invAهای تکثیر ژن برایشد. 
استفاده شد.  ٢کنترل داخلی) از پرایمرهای ذکرشده در جدول 

 ١۰به مدت  C٩٥°با برنامه حرارتی  Real-time PCRواکنش 
و زمان  C٥٥°ثانیه،  ١٥به مدت  C٩٥°سیکل تکراری  ٣٥دقیقه، 

  ثانیه انجام شد. ٣٠به مدت  C٧٢°ثانیه و  ٣٠
و  استیودنت استفاده شدتینالیز آها از آزمون منظور مقایسه دادهبه

عنوان اختالف هب) >۰۵/۰p( ۰۵/۰کمتر از  داریسطح معنی
  دار از نظر آماری در نظر گرفته شد.معنی

  

های شناسایی ژنبرای وتیدی پرایمرهای مورد استفاده ئترادف نوکل )۲جدول 
invA  وS	rRNA16  درTime PCR-Real ]17[ 

  ژن هدف
  طول قطعه
  (جفت باز)

  پرایمرتوالی 

invA	۲۸۸  F: 5'-GATTCTGGTACTAATGGTGATGATC-3' 
R: 5'-GCCAGGCTATCGCCAATAAC-3' 

16S	rRNA ۱۷۸  F: 5'-CGGGGAGGAAGGTGTTGTG-3' 
R: 5'-GAGCCCGGGGATTTCACATC-3' 

  

  هایافته
به دست آمد. در سالمونال اینفنتیس باکتری  ۱۲نمونه،  ۴۵۰بین از 

 درسالمونال اینفنتیس شده حاصل از سروتایپینگ، بررسی انجام



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یندا قاسم ۱۴۰

   ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۲۳وره د                                                                                                                                                                           شناسی زیستیهای آسیبپژوهش

  گرفت. قرار Cگروه سالمونالهای گروه 
برای سالمونال اینفنتیس های روی ایزوله بر PCRواکنش 

، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی invAشناسایی ژن کدکننده 
های تولیدکننده ژنسالمونال اینفنتیس انجام شد. همچنین سویه 

های ر نظر گرفته شد. ایزولهعنوان کنترل مثبت دبهمورد نظر 
 invA) واجد ژن %۱۰۰آمده همگی (دستبهسالمونال اینفنتیس 

  ).۱بودند (شکل 
  

             (الف)

  
            (ب)

  
تا  ۱مثبت از نمونه  invA هایبر روی جدایه PCR نتیجه آزمایشالف)  )۱ شکل
 :-Cکنترل مثبت، : +DNA :M ،C (Ladder) به ترتیب از چپ به راست ،۱۲

مثبت از  rRNA	16S هایبر روی جدایه PCR نتیجه آزمایش؛ ب) کنترل منفی
کنترل : +DNA :M ،C (Ladder) ، به ترتیب از چپ به راست۱۰تا  ۱نمونه 
  کنترل منفی :-Cمثبت، 

  

 لیترمیکروگرم بر میلی۲۵۶ برای عصاره هگزانی، MICمیزان غلظت 
 Sub MICباعث مهار رشد باکتری شد. از غلظت  وتعیین 

 invAبررسی میزان بیان ژن برای  نیزلیتر) میکروگرم بر میلی۱۲۸(
  استفاده شد.

بعد از تیمار با عصاره خیار  invAژن  mRNAمیزان رونویسی 
سنجیده شد.  ۲ دریایی با استفاده از پرایمرهای ذکرشده در جدول

ورده شده آ ۱نمودار در  invAنتایج مربوط به منحنی ذوب ژن 
در باکتری تیمارشده در مقایسه با  invAاست. میزان رونویسی ژن 

داری داشته است. میزان تغییر بیان باکتری غیرتیمار کاهش معنی
دست آمد و بیانگر این است که این ه ب -۲۱/۱برابر  invAرای ژن ب

رابر ب ۲۱/۱ژن در گروه تیمارشده نسبت به گروه غیرتیمارشده 
توان گفت عصاره خیار دریایی با تغییر میکاهش یافته است. 

و باشد ویروالنس داشته تواند اثرات آنتیبیان ژن مورد نظر می
  زایی باکتری را کاهش دهد.قدرت بیماری

  

  
تیمارشده با  سالمونال اینفنتیسدر سویه  invAمنحنی ذوب ژن هدف  )۱نمودار 

  عصاره هگزانی خیار دریایی

  

	گیرینتیجهبحث و 
های قابل انتقال از ترین باکترییکی از شایع باکتری سالمونال

صورت در انسان به حیوانات به انسان است. عفونت سالمونال
کند. اخیرًا ظهور سمی بروز میای و سپتیگاستروانتریت، تب روده

های حدت و مقاومت چندگانه های جدید واجد ژنسویه
های حاصل از بروز مشکالتی در درمان عفونتبیوتیکی سبب آنتی

ها شده است. با توجه به افزایش فراوانی سالمونالهای این باکتری
ویژه های طیور ایران و اهمیت عفونت این گروه بهدر گله Cگروه 

در انسان، ارزیابی فراوانی این سرووار و نیز  سالمونال اینفنتیس
  .]18[استز اهمیت یالگوی مقاومت دارویی آن حا

های اخیر در حال افزایش است. در ایران شیوع این سرووار در سال
 Cو همکاران روی سالمونالهای گروه  رنجبرچنانچه در مطالعه 

 ۱۹جدایه،  ۲۶جداشده از موارد انسانی مشخص شده است که از 
و  رحمانی .]19[بودند سالمونال اینفنتیسسرووار  ء) جز %۷۳جدایه (

نمونه سالمونال از  ۳۶ ،۲۰۱۱تا سال  ۲۰۰۷از سال همکاران 
که کرد آوری جمعایران های گوشتی سه منطقه در شمال جوجه

 سالمونال انتریتیدیس %۲۵و  سالمونال اینفنتیسها جدایه %۷۵
 ۱۱۲۵ای در شمال ایران از در مطالعهو همکاران  عمادی .]20[بودند

المونال س %۵/۵۵نمونه جداشده سالمونال از ماکیان بومی 
 سالمونال هادار %۸/۱۴، موریومسالمونال تیفی %۲/۲۲، انتریتیدیس

و  پیغمبریمطالعه در . ]21[کردندجدا  سالمونال اینفنتیس %۴/۷و 
جداشده از طیور گوشتی با  Cسالمونالهای گروه  %۷۹اران، کهم

سرووار عنوان بهکارگیری پرایمر اختصاصی، هروش مولکولی و ب
 سالمونال اینفنتیسشناسایی شد. وقوع باالی  اینفنتیسسالمونال 

توان به شرایط بومی منطقه مرتبط در طیور برخی مناطق را می
خوبی با ویژه اینکه احتماًال این سرووار سالمونال بهدانست و به

دمای باالی بدن طیور تطابق یافته  خصوصبهشرایط فیزیولوژیک 
 .]22[است



  ۱۴۱  لمونال اینفنتیسسادر  invAبر بیان ژن  (Holothuria leucospilota)بررسی اثر عصاره خیار دریایی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مناطق مختلف شهر برداری از کشتارگاهدر این مطالعه نمونه
نمونه از گوشت طیور کار شد. بعد از  ۴۵۰کرمان انجام و بر روی 

بین مشخص شد که از  سالمونال اینفنتیسهای جداسازی سویه
 .بودند سالمونال اینفنتیس مورد ۱۲نمونه،  ۴۵۰

را که  های غشای داخلی باکتری سالمونالپروتئین، invAژن حدت 
، کد هستندتلیال روده میزبان الزم های اپیی تهاجم به سلولبرا
 های سالمونالسروتیپ %۹۹این ژن که تقریبًا در  .]23[کندمی

تنها برای سالمونالها اختصاصی است بلکه در تمام ، نهداردحضور 
عنوان یک این ژن به .]24[زا وجود داردسالمونالهای بیماری

شناسایی شده  تشخیص جنس سالمونالالمللی در استاندارد بین
های واجد ژن حدت موجب ظهور و بروز اخیرًا ظهور سویه .]7[است

بیوتیکی و سبب بروز مشکالتی در درمان عفونت مقاومت آنتی
در  .]23[ها و حیوانات شده استحاصل از این باکتری در انسان

  هستند. invA) واجد ژن حدت %۱۰۰سویه ( ۱۲مطالعه حاضر، هر 
 های مختلف خیار دریایی آرتا و، اثر عصارهای دیگرر مطالعهد

. نتایج ه شدگونه باکتری مورد بررسی قرار داد ۷اسکابرا، در برابر 
این بررسی مشخص کرد که عصاره متانولی و چربی هیچ اثر 
بازدارنگی نداشتند ولی عصاره یک بافر نمکی فسفات، بر رشد 

با در پژوهش دیگری  .]25[داد ها اثر ضدباکتری را نشانباکتری
شده از دیواره بدن خیار استونی استخراج -اثر عصاره متانولی بررسی

از جزیره سانتا کاتالینای کالیفرنیا  پاروی منسیسدریایی گونه 
به روش تیلیس بباسیلوس ساو کلی  شیایاشرهای روی باکتری
، مشخص شد که این عصاره دارای اثر ضدباکتری کانتشار دیس

  .]16[است
و همکاران مشخص شد که عصاره هگزانی روده  فرجامیدر مطالعه 
لیتر از رشد باکتری گرم در میلیمیلی۱۰ و ۵، ۵/۲های در غلظت

  .]4[جلوگیری کرد
های و همکاران روی عصاره جمالیای که توسط در مطالعه
نسبت به باکتری  لوکواسپیلوتاشده از خیار دریایی گونه استخراج

آمده نشان داد که دستهنتایج ب ،انجام شد کلی شیایاشر
تا  ۷۸/۰های های متانولی، هگزانی و کلروفرمی در غلظتعصاره
اثر باکتریواستاتیک نسبت به این  لیتر،گرم در میلیمیلی۱۰۰

های خیار دریایی . در پژوهش دیگری که روی عصارهدارندباکتری 
های کلروفرمی ام شد عصاره، از جزیره الرک انجلوکواسپیلوتاگونه 

لیتر اثر ضدباکتری روی گرم بر میلیمیلی۱۰و  ۵های در غلظت
شده در و عصاره هگزانی استخراج ندنشان دادکلی  شیایاشر باکتری
عامل  لیتر منجر به مرگ باکتری شد.گرم بر میلیمیلی۱۰غلظت 

تفاوت نتایج محققین در بررسی خواص بیولوژیک مانند اثرات 
علت وجود اکتری مورد آزمایش در این پژوهش علمی، بهضدب

که در شرایط مختلف اکولوژی سنتز  ای استهای ثانویهمتابولیت
های شیمیایی هستند های ثانویه سالحیتلدرواقع متابو شوند.می

که آبزیان مانند خیارهای دریایی برای ادامه حیات از آنها استفاده 
  .]3[کنندمی

بررسی فعالیت ضدباکتریایی به و همکاران  ساالریپژوهشی،  در
 استیکوپوس هرمانیشده از خیار دریایی گونه ساپونین استخراج

های گرم شده از خلیج فارس، در برابر برخی باکتریآوریجمع
باکتری گرم منفی  ،MICمثبت و منفی پرداختند. از نظر میزان 

نسبت به ساپونین دارای بیشترین مقاومت  سودوموناس آئروژینوزا
 MICترتیب با ه باستروئیدی  -استروئیدی و ساپونین گلیکوزیدی

های لیتر بود. ساپونینمیکروگرم بر میلی۴۰۰و  ۵۰۰برابر با 
نفی استروئیدی بر باکتری گرم م -استروئیدی و گلیکوزیدی

هیچ فعالیت باکتریوسیدی نشان ندادند و  سودوموناس آئروژینوزا
های گرم مثبت نیز بیشترین اثر کشندگی مربوط به در بین باکتری

ا باستافیلوکوکوس آئروس استروئیدی در  -ساپونین گلیکوزیدی
MBC  26[لیتر بودمیکروگرم بر میلی۵۰۰برابر با[.  

حاضر، تاثیر تیمار عصاره هگزانی، خیار دریایی بندر  مطالعهدر 
جد ژن واسالمونال اینفنتیس لنگه خلیج فارس، بر روی باکتری 

invA  مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا میزانMIC  عصاره خیار
سالمونال اینفنتیس های دریایی به روش میکرودیلوشن علیه سویه

به دست  لیترمیکروگرم بر میلی۲۵۶ هستند، invAکه واجد ژن 
عصاره خیار دریایی، تغییرات  Sub MICآمد. سپس در غلظت 

 که ه دست آمدب -Real-time PCR ،۲۱/۱به روش  invAبیان ژن 
بیانگر این است که این ژن در گروه تیمارشده نسبت به گروه 

این در حالی است که  برابر کاهش یافته است. ۲۱/۱غیرتیمار 
  مشاهده نشد. rRNA	16Sثیری بر بیان ژن خانگی ات

را  invAدریایی بر بیان ژن  ی که اثر عصاره خیاراتاکنون مطالعه
  مورد بررسی قرار بدهد، گزارش نشده است. اینفنتیسسالمونال در 

که عصاره هگزانی  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد
بندر لنگه، دارای اثرات  شده از خیار دریایی دراستخراج

 باکتری مربوط به invAداری بر روی ژن ویروالنسی معنینتیآ
م اثر آن ز دارد و مکانی جداشده از گوشت طیور سالمونال اینفنتیس

این  invAثیر بر روی پروموتر ژن ابه احتمال فراوان براساس ت
ثیر مهاری عصاره خیار دریایی علیه ژن ابا توجه به ت .باکتری است

عنوان بتوان از این عصاره به احتماالً  سالمونال اینفنتیسحدت در 
و این نظریه نیاز به  کرداستفاده  باکتری مکمل درمانی علیه این

میکروگرم بر ۲۵۶برابر  MICد. از سوی دیگر با ر بیشتری دابررسی 
تواند علیه شده میتوان گفت که این عصاره استخراجمیلیتر میلی

اثر ضدباکتریایی داشته باشد. کاربرد  سالمونال اینفنتیسباکتری 
تحقیقات بیشتری در زمینه  بالینی آن، مستلزم مطالعات و

زمینه بازدارندگی عوامل  ژه درویهها بم عمل این عصارهز مکانی
  میکروبی و بروز اشکال مقاوم باکتریایی است.

  
 مطالعه این انجام در كه افرادی تمامی از بدين وسيلهتشکر و قدردانی: 

 .شودمی سپاسگزاری اندداشته همكاری
  .موردی توسط نویسندگان ذکر نشده استاخالقی:  تاییدیه
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