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Background and Aim: Sea cucumber has different properties through having 

different biological compounds. In this study, the antibacterial activity of the extracts 

of the sea cucumber Holothuria leucospilota was investigated on Escherichia coli. 

Materials and Methods: Sea cucumber fishery samples after washing were 

crushed and powdered. The methanol, chloroform and hexane extracts of body wall, 

gonads and intestine were prepared. The antibacterial effect of the extracts was studied 

on the E.coli at several concentrations. Also minimum inhibitory concentration and 

minimum bactericidal concentration of the extracts were studied against bacteria. 

Results: The results showed that methanol extracts had no effect, chloroform 

extracts showed antibacterial activity at concentrations of 5 and 10 mg per ml. Hexane 

extract of wall at concentrations of 5 and 10 and the intestine hexane extract at a 

concentration of 2.5, 5 and 10 mg per ml have antibacterial activity against bacteria. 

None of the concentrations of the gonadal hexane extract showed any antibacterial 

activity. Only the hexane extract of intestine killed the bacteria at a concentration of 10 

mg /ml. 

Conclusions: According to the findings of this research, extracts of sea cucumber 

H.leucospilota can be used in preparation of natural antimicrobial drugs as a valuable 

source of compounds with potential of antibacterial. 
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 های استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارسبررسی اثر ضد باکتری عصاره

 (Holothuria leucospilota) بر باکتری Escherichia coli 

 
 7، ملیکا ناظمی3، غالمرضا ایراجیان7، یزدان مرادی1اللهیمحمد علی نعمت، 1بهنام فرجامی

  یرانج، ادانشگاه تهران، کر یعی،دانشکده منابع طب یالت،گروه ش .1

 یرانتهران، ا یران،ا یالتش یقاتسازمان تحق .7

  یرانتهران، ا یران،ا یدانشگاه علوم پزشک ی،دانشکده پزشک ،یکروب شناسیگروه م .3
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خیار دریایی بواسطه داشتن ترکیبات بیولوژیک مختلف دارای خواص گوناگونی  :زمینه و اهداف

بر  Holothuria leucospilotaباشد. در این پژوهش اثر ضدباکتریایی عصاره خیار دریایی گونه می

 مورد بررسی قرار گرفت. اشریشیا کلیباکتری 

های عصارهخیار دریایی پس از صید، شستشو، خرد و پودر شدند. های نمونهمواد و روش کار: 

های دیواره، گناد و روده این موجود تهیه گردید. اثر ضدباکتری این متانولی، کلروفرمی و هگزانی از بخش

در چندین غلظت مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی و  اشریشیاکلیها بر باکتری عصاره

 ها نیز بررسی شد.ها در برابر باکتریکشندگی عصاره

های کلروفرمی در ، عصارههای متانولی هیچ اثری نداشتندنشان داد که عصاره نتایج: هایافته

لیتر اثر ضدباکتری نشان داد. عصاره هگزانی استخراج شده از بخش گرم در میلیمیلی 01و  5های غلظت

لیتر از گرم در میلیمیلی 01و  5، 5/2های ر غلظتروده د و عصاره هگزانی 01و  5های دیواره در غلظت

های مورد بررسی اثر ضدباکتری کدام از غلظترشد باکتری جلوگیری کرد. عصاره هگزانی گناد در هیچ

و عصاره هگزانی گناد در غلظت  5و عصاره هگزانی دیواره در غلظت  های کلروفرمینداد. همه عصارهنشان 

ها فقط عصاره لیتر کمترین غلظت بازدارندگی از رشد را داشتند. در بین عصارهیلیگرم در ممیلی 5/2

 لیتر باعث مرگ باکتری شد.گرم در میلیمیلی 01هگزانی روده در غلظت 

 Holothuria leucospilota گونه دریایی خیار عصاره پژوهش این هاییافته به توجه با: گیرییجهنت

 داروهای تهیه در دار است باکتری معنیضد توان با ارزشبا  ترکیباتی دارای هک منبعی عنوان به تواندمی

 .گیرد قرار استفاده مورد طبیعی میکروبی ضد

 Escherichia coli، عصاره خیاردریایی، فعالیت ضدباکتریایی، ترکیبات بیولوژیک :کلیدی کلمات 
 پزشکی ایران محفوظ است. شناسییکروبمای مجله براین مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتیکپ

 :نویسنده مسئول
 یاللهنعمت یمحمد علدکتر 

دانشکده منابع  یالت،گروه ش 

دانشگاه تهران، کرج،  یعی،طب

 یرانا

 47170127120: نتلف 
پست الکترونیک:

malahi@ut.ac.ir 

 مهمقد     

مهره دریایی و از راسته خارپوستان و رده خیار دریایی یک بی

Holothuroidea باشد که در سراسر جهان در کف دریا یافت می

ها ای از زیستگاه(. این موجودات در طیف گسترده1) شودمی

(. خیارهای دریایی یکی از جانوران دریایی مهم 0) ساکن هستند

هستند که به عنوان منبع غذایی انسان، بویژه در برخی از 

(. با رشد تقاضای 3) گیرندهای آسیا مورد استفاده قرار میبخش

های بسیاری از گونهجهانی بواسطه کاربردهای غذایی و دارویی، 

-4) اندبرداری قرار گرفتهخیار دریاییِ قابل برداشت، مورد بهره

(. این موجودات دارای درصد باالیی از پروتئین و البته فاقد 7

 گیردکلسترول است و در زمره مواد غذایی نیروبخش قرار می

های مختلف خیار (. ترکیبات زیست فعال بسیاری، از گونه8)

رش شده است. تعدادی از این ترکیبات دارای فعالیت گزا دریایی

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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ها و (. در تحقیقاتی که اخیرا روی عصاره12، 1بیولوژیکی هستند )

ترکیبات بدست آمده از خیار دریایی صورت گرفته است، خواص 

(، ضد باکتری، 13( و آنتی اکسیدانی )10، 11) سیتوتوکسیسیتی

( 11 ،14سرطانی )ضد التهابی، ضد ویروسی، ضد توموری و ضد 

(. عصاره خیار دریایی در 18-11آن به اثبات رسیده است )

مطالعات مختلف بعنوان عوامل ضدمیکروبی بالقوه ثابت شده 

های الکلی بر های ضد باکتری و ضدقارچیِ عصارهاست. فعالیت

، Actinopyga echinites ،Actinopyga miliarisهای گونه

Holothuria atra   وHolothuria scabra  توسطJawahar  و

(. محققان دریافتند که به 11همکاران مورد بررسی قرار گرفت )

، Escherichia coliها مانند ، سایر گونه.Bacillus spاستثنای 

Aeromonas hydrophila ،Enterococcus sp. ، 

Pseudomonas aeruginosa ،Klebsiella pneumoniae ،

Staphylococcus aureus ،Salmonella typhi ،Vibrio harveyi 

های جداسازی شده از ماهی نسبت به عصاره آسپرژیلوس وگونه

 باشند. ی خیار دریایی حساس میآزمایش شده

خلیج فارس یک محیط منحصر بفرد با تنوع زیستی غنی 

باشد که این محیط بعنوان یک میزبان بسیار مناسب جهت می

 12گردد. یایی محسوب میهای زیستی درپژوهش بر روی فعالیت

های اطراف ایران شناسایی شده گونه از رده خارپوستان در آب

(. با وجود مطالعاتی که در سراسر جهان در مورد 02) است

های خیاردریایی به عنوان منابع ضد اثربخشیِ برخی از گونه

میکروبی، ضد قارچی و سیتوتوکسیک انجام شده است، اطالعات 

های خیار خلیج فارس فعالیت زیستی گونه کمی در ارتباط با

های (. از جمله تحقیقاتی که بر روی گونه01)باشد موجود می

توان به این موارد خیار دریایی خلیج فارس انجام شده است می

( فعالیت سیتوتوکسیک، 7411و همکاران ) Mokhlesiاشاره کرد، 

شمالی ضد باکتری و ضد قارچی یکی از خیارهای دریایی سواحل 

را مورد بررسی قرار  (Bohadschia marmorata)خلیج فارس 

دادند و به این نتیجه رسیدند که عصاره استخراج شده از این 

 (.01)گونه دارای اثر ضدقارچی و فاقد اثر ضدباکتری بوده است

Jamali ( نیز اثر ضد باکتری عصاره7414و همکاران ) های

را بر سه سویه از   .Holoturiaطبیعی خیار دریایی خلیج فارس 

بررسی نمودند، نتایج پژوهش آنها نشان داد  اشریشیا کلیباکتری 

گرم در میلی 144که عصاره متانولی و کلروفرمی در غلظت 

 TG1و  K12های باکتری لیتر به ترتیب باعث مرگ سویهمیلی

 (. 00شدند )

ای گرم منفی از خانواده یک باکتری میله اشریشیا کلی

در دستگاه گوارش  اشریشیا کلی  اکثرا باکتریاسه است.وانتر

شاخص قابل اطمینان برای  شود. این باکتریپستانداران یافت می

برسی آلودگی مدفوعی آب، مواد غذایی، شیر و سایر محصوالت 

 (.03)باشد لبنی می

های هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتریِ عصاره

های دیواره، استخراج شده از بخشمتانولی، کلروفرمی و هگزانی 

بر باکتری  Holothuria leucospilotaخیار دریایی روده و گناد 

(ATCC 25922) Escherichia coli  باشد.می 

 :هاروشمواد و 

 بردارینمونه

سانتیمتر در دی  11های خیار دریایی با اندازه متوسط نمونه

متری  71-34اطراف جزیره الرک و در عمق در  71ماه 

و سپس به آزمایشگاه فرآوری آبزیان دانشکده منابع آوری جمع

در  ها تا زمان استفادهطبیعی دانشگاه تهران منتقل شد. نمونه

برای مشخص نمودن درجه سلسیوس منجمد گردید.  -74دمای 

های ظاهریِ بندی خیاردریایی در حد جنس و گونه، ویژگیرده

مطابقت  FAOید شناسایی خیارهای صید شده بررسی و با کل

 نمونه مورد نظر مشخص و تایید شد.  و گونه داده شد تا جنس

 گیریعصاره

خیارهای دریایی پس از خروج از فریزر و انجماد زدایی 

پاکسازی شدند به این ترتیب که از مخرج به سمت دهان برش 

داده شد و تخلیه حفره شکمی صورت گرفت. در این قسمت 

روده و گناد بصورت جداگانه به قطعات کوچک های دیواره، بخش

درجه سلسیوس به  01ها در حرارت پس از آن، نمونهخرد شد. 

 هایروز باقی ماند تا کامالً خشک گردد. در ادامه نمونه 7مدت 

خرد شده و  (Worldstar) 3-7-1خشک شده با دستگاه خرد کن 

شده با سپس به وسیله هاون بطور کامل پودرگردید. پودر آماده 

 سه حالل هگزان، کلروفرم و متانول

  (Merk, Darmstadt, Germany) ساعت سوکسله شد،  1به مدت

ها در هر مرحله تحت شرایط خال، تبخیر شد. نمونه سپس حالل

حاصل از حالل متانول بعد از تبخیر در خال، بصورت هم حجم با 

وط مخل (Merk, Darmstadt, Germany)بوتانول  -آب مقطر و ان

و سپس جهت جداسازی فاز مورد نظر، محلول مورد نظر دکانته 

گردید. در نهایت فازهای حاصل از دکانته جهت حذف حالل 
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های های حاصل از بخش(. عصاره04تحت خال قرار گرفت )

باکتری به مختلف بدن خیار دریایی برای انجام تست ضد 

م دانشکده پزشکی دانشگاه علو آزمایشگاه میکروب شناسی

 پزشکی ایران منتقل شد.

 تعیین اثر ضدباکتری

گرم در میلی 04هایی با غلظت عصاره موجود، استوک 7از 

لیتر  تهیه گردید )جهت ساختن محلول عصاره از دی متیل میلی

( و آب مقطر استفاده گردید(. محیط کشت DMSOسولفوکساید )

ر د (Merk, Darmstadt, Germany)  (MHB) مولر هینتون براث

آب مقطر حل شد و بر روی شعله تا زمانی که رنگ محیط شفاف 

ها از عصاره دامنه غلظت هر کدام ازشود تکان و حرارت داده شد. 

گرم در میلی 111/4 شروع شده و بهلیتر گرم در میلیمیلی 14

 40/4 های ذکر شده ابتداختم شد. برای ساختن غلظتلیتر میلی

 بافر اولیه لیترمیلی1در ها عصارهوزن خشک هر کدام از از  گرم

تا محلول  گردیدحل  )آب مقطر یا دی متیل سولفوکساید(

بدست آید. برای لیتر گرم در میلیمیلی 04استوک با غلظت

برای هر عصاره ابتدا به وسیله محیط های کمتر رسیدن به غلظت

، 7.1، 1، 14، 74رقت  MHB  2)کشت مولر هینتون براث )

رقت سازی لیتر به روش گرم بر میلیمیلی 317/4 ،171/4، 71/1

استاندارد  باکتری تهیه گردید. سویه (Serial dilution) متوالی

از  (ATCC 25922)  اشریشیاکلیمورد بررسی در این تحقیق )

بانک میکروبی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران تهیه شد، 

در دمای ساعت  70بعد از کشت خطی به مدت  باکتریسپس 

های نیکوباتور قرار داده شدند تا از کلدرجه سلسیوس در ان 32

 (.01) تک ایجاد شده برای انجام آزمایش استفاده شود

 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی
 (Minimum Inhibitory Concentration) 

روش از  (MIC)برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی 

( استفاده Broth micro dilution) تکش طیمح یسازقیزرقیر

خانه  71های شد، بدین شرح که برای انجام کار از میکروپلیت

 14حجم  هاعصارههای هر کدام از غلظتاز  استریل استفاده شد.

د. سپس از نمونه شهای میکروپلیت افزوده به چاهکمیکرولیتر 

به دامنه  میکرولیتر 14به میزان نیز باکتری با کدورت مناسب 

 1، 14گردید )غلظت نهایی عصاره ها به اضافه  هاارهعصغلظت 

مبدل لیتر گرم در میلیمیلی 111/4و 317/4، 171/4، 71/1، 7.1

درجه  32در انکوباتور با دمای  هادر نهایت میکروپلیتگردید(.  

ساعت در کنار یک پنبه خیس )برای  18به مدت  سلسیوس

داده شد. قرار ها( جلوگیری از تبخیر محیط براث درون چاهک

یزا ریدر در طول های میکروپلیت توسط دستگاه الکدورت چاهک

 (. 71نانومتر خوانده شد ) 134موج 

 تعیین حداقل غلظت کشندگی
 (Minimum Bactericidal Concentration) 

رشد نداشته اند روی  MIC از نمونه هایی که در محیط

ر تلقیح اولیه ا %7/77محیط مولر هینتون آگار کشت و پلیتی که 

یا اگر رشدی  می باشد و MBC باکتری کم شده باشد به عنوان

  د.تلقیح اولیه باش %1/4مشاهده می گردد به اندازه 

 های آماریآزمون

ها و رسم نمودارها از در این پژوهش برای تحلیل آماری داده

استفاده گردید. برای  Excelو  12نسخه  SPSSنرم افزارهای 

اسمیرنوف و   -ها از آزمون کولموگرافبودن دادهتعیین نرمال 

دار بودن اختالف از تجزیه واریانس یک طرفه برای تعیین معنی

(ANOVA) 1ها با آزمون دانکن در سطح استفاده شد. میانگین% 

 مقایسه شدند.

 نتایج 

 اثر ضدباکتری

های مختلف نتایج حاصل از بررسی اثر ضدباکتریاییِ عصاره

کدام از نشان داد که هیچ اشریشیاکلیر باکتری خیاردریایی ب

های بکار برده شده اثر یک از غلظتهای متانولی در هیچعصاره

ساعت بطور  70عصاره پس از  ODضد باکتری ندارند و 

افزایش  .(P< 41/4(داری نسبت به زمان صفر افزایش یافت معنی

OD (. 1کل باشد )شها میحاکی از رشد و افزایش تعداد باکتری 
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 یکل ایشیاشر بر ییایاردریخ( چپ) دیواره و( وسط) گناد ،(راست)  روده یمتانول یهاعصاره اثر: 1شکل 

 

 یکل ایشیاشر بر ییایاردریخ( چپ) روده و( وسط) گناد ،(راست)  دیواره فرمیروکل یهاعصاره اثر :7شکل 

     

یکل ایشیاشر بر ییایاردریخ( چپ) روده و( وسط) گناد ،(راست) دیوارههگزانی  یهاعصاره اثر :3شکل 

 

های های کلروفرمی استخراج شده از بخشبررسی عصاره

نشان داد که هر سه  اشریشیاکلیمختلف خیاردریایی بر باکتری 

 14و  1های ه و روده( در غلظتنوع عصاره )کلروفرمی گناد، دیوار

لیتر در برابر باکتری اثر ضدباکتری داشتند گرم در میلیمیلی

های هگزانی بر (. نتایج حاصل از بررسی اثر عصاره7)شکل 

نشان داد که عصاره هگزانی دیواره در  اشریشیاکلیهای باکتری

و  1، 1/7های و عصاره هگزانی روده در غلظت 14و  1های غلظت

 (. 3لیتر اثر ضدباکتری داشت )شکل میلیگرم در میلی 14

 

 

 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی

های مورد کدام از غلظتهای متانولی در هیچدر مورد عصاره

های عصارهاستفاده در این پژوهش اثر بازدارندگی مشاهده نشد. 

ری کلروفرمی گناد، دیواره و روده خیاردریایی در برابر باکت

گرم در میلی 1دوز کمترین غلظت بازدارندگی را در  اشریشیاکلی

لیتر نشان دادند. عصاره هگزانی دیواره و روده کمترین میلی

گرم در میلی 1/7و  1غلظت بازدارندگی را به ترتیب در دوزهای 

لیتر در برابر باکتری داشتند. حداقل غلظت بازدارندگیِ میلی

یک از در هیچ اشریشیاکلیبر باکتری عصاره هگزانی گناد در برا
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مشخص نگردید )جدول های مورد استفاده در این پژوهش غلظت

1 .) 

های مختلف حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگیِ عصاره :1جدول 

 کلی شیایاشر خیاردریایی برباکتری

 

 

 

 

 

 

 

 بحث

های زیستی های اخیر، توجه زیادی به بررسی فعالیتدر سال

شده است محصوالت طبیعی و استفاده دارویی بالقوه از آنها 

سال  24خطر و موثر در . توسعه داروهای ضدمیکروبیِ بی(01)

(. با این حال استفاده گسترده 07) گذشته متحول گردیده است

های مقاوم به  پادزیست را افزایش داده ، ظهور پاتوژناز پادزیست

های انسانی در برابر (. توسعه مقاومت دارویی در پاتوژن08) است

شود، جستجو برای هایی که بطور معمول استفاده میپادزیست

مواد ضدمیکروبی از سایر منابع از جمله منابع طبیعی اعم از 

در مطالعه حاضر (. 01و دریایی را الزم کرده است ) خشکیمنابع 

های متانولی، کلروفرمی و هگزانی استخراج اثر ضدباکتری عصاره

یواره، گناد و روده خیاردریایی بر باکتری های دشاز بخشده 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  اشریشیاکلی

های گونه اثر ضدباکتری نداشتند، عصارههای متانولی هیچعصاره

، عصاره هگزانی دیواره در 14و  1های کلروفرمی در غلظت

و  1، 1/7 هایو عصاره هگزانی روده در غلظت 1و  14های غلظت

مطالعات لیتر اثر ضدباکتری داشتند. گرم در میلیمیلی 14

داروشناسی و شیمیایی متعددی بر روی چندین گونه خیاردریایی 

مهرگان شامل انجام شده است که مشخص کرده این بی

ترپنی با خواص ضدقارچی، ضدباکتری و گلیکوزیدهای تری

و  Kuznetsovaدر تحقیقی که توسط باشند. سیتوتوکسیک می

های مختلف خیاردریایی ( انجام شد، اثر عصاره1787همکاران )

 2در برابر  Holothuria scabraو  Holothuria atraهای گونه

گونه باکتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی مشخص 

های متانولی و چربی هیچ اثر بازدارندگی نداشتند کرد که عصاره

ها اثر نمکی فسفات، بر رشد باکتریولی عصاره یک بافر 

 -. در مطالعه دیگر عصاره متانولی(32ضدباکتری نشان داد )

پاراستیکوپوس استونی بدست آمده از دیواره بدن خیاردریایی 
جزیره سانتا  (Parastichopus parvimensis) پارویمنسیس

باسیلوس و  اشریشیاکلیهای کاتالینای کالیفرنیا بر باکتری
اثر  ،به روش انتشار دیسک اثر داده شد. در پایان بتیلیسوس

 های مورد مطالعه تایید شدیضدباکتری این عصاره بر باکتر

های کلروفرمی و (. در مطالعه حاضر اثر ضدباکتری عصاره31)

ها، دهد که این حاللهگزانی بیش از متانولی بود، این نشان می

تی موجود در سیستم حالل خوبی برای حاللیت مواد فعال زیس

یکی از عوامل مهم که باعث ایجاد  باشند.خیار دریایی می

های استخراج شده از خیاردریایی خاصیت ضدباکتری در عصاره

گلیکوزیدهای های ثانویه مانند شده است، وجود متابولیت

(. این ترکیبات باعث افزایش تولید 30باشد )می ترپنیتری

ها و تحریک مقاومت واکسن ها، افزایش اثر حفاظتیبادیآنتی

های گرم منفی متعلق ها در برابر میکروارگانیسمضدباکتری موش

پتانسیل ضد (. 33) شدسالمونال و  پروتئوس، اشریشیا به جنس

تواند به حضور عوامل ها به احتمال زیاد میمیکروبیِ این عصاره

 های استروئیدی نسبت داده شودضد میکروبی مانند ساپونین

نیز مانند اسیدهای چرب چندغیر های دیگری متابولیت (.34)

(، 37)ها آمین(، پلی31(، گلیکولیپیدها )31اشباعی )

( ممکن است در خارتنان 31) ها( یا استرول38کاروتنوئیدها )

بعنوان ترکیبات فعال عمل کنند. ممکن است که اثر ضدباکتری 

یب های خیار دریایی بدلیل تجمعی از چندین ترکعصاره

به احتمال فراوان بر  هاعصاره اثر سمیمکان فعال باشد.زیست

 فیباشد که با تضعیو غشا م وارهید یها بر روعصاره ریاساس تاث

موجب نفوذ  مذکور یباکتر وارهید غشا و یعمل ممانعت کنندگ

. در این شودیشدن سلول م یسلول و متالش عصاره به داخل

های مختلف شده از بخشهای متانولی جدا مطالعه، عصاره

اثر  اشریشیاکلی خیاردریایی در هیچ غلظتی در برابر باکتری

ضدباکتری نداشت، این امر ممکن است به این خاطر باشد که 

یک باکتری گرم منفی است و وجود الیه  اشریشیا کلیباکتری 

تواند باعث کاهش نفوذ اضافی غشای خارجی در این باکتری می

 

 اندام

 

 عصاره

MIC 

mg/ml 

 

E. coli 

MBC 

mg/ml 

 

E. coli 

 دیواره

 - - متانولی

 - 1 کلروفرمی

 - 1 هگزانی

 گناد

 - - متانولی

 - 1 کلروفرمی

 - - هگزانی

 روده

 - - متانولی

 - 1 کلروفرمی

 14 1/7 هگزانی
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به داخل سلول شود،  و از طرفی به این  (تیکبیوآنتیپادزیست )

معنا که حالل متانول بر خالف هگزان و کلروفرم، توانایی جدا 

کردن ترکیبات بیولوژیکی موثر موجود در نمونه مورد بررسی این 

تحقیق را ندارد تا آن ترکیبات بتوانند با عبور یا تخریب این الیه 

سیب برسانند و بدین غشای اضافی به اندام های حساس باکتری آ

 وسیله موجب عدم رشد و در نهایت مرگ باکتری شوند.

 تشکر و قدردانی 

)دانشکده پزشکی  نویسندگان مقاله از خانم دکتر عظیمی

دانشکده داروسازی دانشگاه )و آقای دکتر احمدی دانشگاه ایران(

ها همکاری نمودند، تشکر که در انجام آزمایش( شهید بهشتی

 نمایند.می

 عارض منافع ت

 بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد. 
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