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چکیده

پژوهشی

جلبک ها گروه بسیار متنوعی از گیاهان آبزی هستند که در طیف وسیعی از زیستگاههای آبی یافت
میشوند .عالوه بر نقشهای اکولوژیک ،ماکروجلبکها دارای متابولیتهای ثانویه بسیاری با خواص آنتی
اکسیدان ،ضد میکروبی و ضدتومور هستند که با توجه به شیوع مقاومتهای میکروبی نسبت به داروهای
سینتتیک در سال های اخیر ،شناخت و معرفی منابع دارویی جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردار
میباشد .در تحقیق حاضر ،پس از جمعآوری و شناسایی برخی از درشتجلبکهای خلیج فارس ،خواص
ضدمیکروبی  4گونه Padina pavonica ،Colpomenia sinuosa ،Ulva lactuca :و Cystoseira myrica
متعلق به جلبکهای سبز و قهوه ای ،مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور پس از عصارهگیری از
جلبکهای مذکور ،تست حساسیت میکروارگانیسمها به عصاره و تعیین کمترین غلظت بازدارندۀ رشد
( )MICانجام گردید .نتایج حاصل نشان داد که عصاره جلبک سبز  Ulva lactucaدارای فعالیت زیستی
مؤثرتری نسبت به دیگر گونهها میباشد .همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که باکتریهای گرم
مثبت نسبت به باکترهای گرم منفی در برابر عصارههای جلبکی حساستر میباشند .به طورکلی یافتههای
این تحقیق ،آشکار نمود که جلبکهای مطالعه شده دارای ترکیبات زیستفعال مؤثر بر
میکروارگانیسمهای پاتوژن و قابل مقایسه با آنتیبیوتیکهای رایج بوده و لذا به عنوان منابعی جهت
استفاده در تولید داروهای نوین آنتیبیوتیک معرفی میگردند.
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در سالهای اخیر تمایل عمومی به استفاده از ترکیبات طبیعی در درمان بیماریها و عفونتها ،به دلیلل شلیوع مقاوملتهلای عواملل
بیماریزا به داروهای شیمیایی ،افزایش یافته است .یافتن ترکیباتی با توانایی شفابخشی از طبیعت ،همواره جزو تالشهای بشر بلوده
است ( .)Evans and Cowan, 2006با توجه به شواهد و اطالعات به دست آمده ،استفاده از گیاهان دارویی به صورت دمنوش و یا به
صورت مرهم برای زخمها ،در سراسر جهان و حتی در ادوار ماقبل تاریخ مرسوم و مورد توجه اقلوام بسلیاری از تملدنهلای بشلری
بهویژه در کشورهای ایران ،مصر و چین بوده است ( .)Borchardt et al., 2008موجودات دریازی ،منبع غنی از متابولیتهلای فعلال
بیولوژیکی با ساختار نوین میباشند .متابولیتهای اولیه و ثانویه تولید شده توسط این موجودات ،میتوانند به عنلوان ملواد زیسلتی
فعال در صنایع داروسازی مورد توجه قرار گیرند ( .)Tüney et al., 2006مطالعات اخیر نشان داده که جلبکها سرشلار از ترکیبلاتی
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با خواص ضدباکتریایی ( ،)Bouhlal et al., 2010ضدویروس ( ، )Bouhlal et al., 2011; Kim and Karadeniz, 2011ضلدقار
 ،)Felício et al., 2010ضدسرطان ( ،)Kim et al., 2011ضد انعقاد خون ( ،)Shi et al., 2008ضلد حساسلیت ( )Na et al., 2005و
آنتی اکسیدانی ( )Devi et al., 2011میباشند .بسیاری از ترکیبات طبیعی دریایی دارای ساختارهای مولکلولی و گلروههلای فعلال
جدیدی ،نسبت به ترکیبات مشابه در منابع خشکیزی میباشند ( )MarinLit, 2003; MarinLit, 2011و تا به امروز حدود 22000
ترکیب طبیعی از موجودات دریازی شناسایی و شرح داده شده است ( .)Blunt et al., 2013متابولیتهای ثانویه موجودات دریلایی
منبع مهمی از مولکولهای زیستی ،برای کشف و توسعه داروهای جدید با منشاء طبیعی محسوب میشوند ( Newman and Cragg,
 .)2004در سال های اخیر ،هزاران ترکیب جدید مشتق شده از موجودات دریازی با اسکلت کربنی منحصربه فرد ،که هرگز تاکنون از
گیاهان خشکی زی گزارش نشده ،کشف و شناسایی شده است .تعدادی از این ترکیبات طبیعی دارای خواص بالقوه بیولوژیکی بلوده
و هماکنون در مرحله تستهای آزمایشگاهی و یا بالینی ،جهت درمان بیماریهای انسانی میباشند ( .)Kannan et al., 2010شلایان
ذکر است که گیاهان (جلبکها) دریایی برای قرنها به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد استفاده قرار میگیرند .این جلبلکهلا بله
دلیل دارا بودن مواد مهم و با ارزش از قبیل ،آگار و اسید آلژینیک ،مصارف زیادی در صلنایع کشلور ماننلد کاغلذ سلازی ،نسلاجی،
چرمسازی ،رنگسازی ،الستیک سازی و تهیه مواد بهداشتی -آرایشی و همچنین تغذیه انسان ،دام و طیور ،تهیه کودهلای آللی و در
داروسازی و دندانپزشکی جهت ساخت شربتها ،قرصها ،کپسولهای آنتی بیوتیک و تهیله قالبهلای اولیله دنلدان دارنلد ( Chapman,
 .)2012همچنین ،این گیاهان دارای خواص دارویی و درملانی فراوانلی از جملله ،ضلد قلارچی ،ضلد میکروبلی ،ضلد انگللی ،التیلام
سوختگیها ،درمان دردهای مفاصل ،زخمها و سوءهاضمه ،پایین آوردن فشار خون و تب در کودکلان ،آرام بخشلی و بسلیاری ملوارد
دیگر میباشند ( .)Rajasulochana et al., 2009از طرف دیگر ،شاهد وجود منابع غنی این جلبکها به ویژه در سواحل جنوبی کشلور
هستیم که کمتر به آن پرداخته شده است .کشور ایران به واسطه دارا بودن زیستگاههای وسلیع دریلایی در جنلوب ،از منلابع غنلی
موجودات دریازی بویژه جلبکها ،بهرهمند بوده ،به طوریکه تاکنون بیش از  300گونله و واحلدهای تحلت گونلهای از جلبلکهلای
ماکروسکوپی دریازی از خلیج فارس و دریای عمان شناسایی و معرفی شده است ( .)Kokabi and Yousefzadi, 2015اگرچه برخلی
از محققین به بررسی اثرات دارویی این موجودات دریازی در ایلران پرداختلهانلد ( Ebrahiminezhad et al., 2014; Rahimi et al.,
 ،)2010; Derakhshesh et al., 2011اما با توجه به فراوانی زیستگاههای دریایی در کشور ،همچنان پتانسیلهای فراوانی برای انجلام
چنین تحقیقاتی وجود دارد.
بنابراین ،هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی عصاره برخی از جلبکهای ماکروسکوپی دریلازی ،متعللق
به جلبکهای سبز و قهوهای و مقایسه آن با نمونههایی از آنتی بیوتیکهای مرسوم می باشد.
مواد و روشها
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در این تحقیق چهار گونه از جلبکهای ماکروسکوپی دریازی مورد استفاده قرار گرفت .نمونلهبلرداری از سلواحل خللیج فلارس در
استان هرمزگان ،در ناحیه جزر و مدی و در زمان جزر بیشینه انجام شلد .ایلن چهلار گونله عبارتنلد از( Ulva lactuca :متعللق بله
جلبکهای سبز) و  Padina pavonica ،Colpomenia sinuosaو ( Cystoseira myricaمتعلق به جلبکهای قهوهای).
ن مونه ها پس از جمع آوری داخل کیسه های پالستیکی با مقداری از آب دریا به آزمایشگاه منتقلل و پلس از تفکیلک گونلههلا بله
منظور شناسایی ،در فرمالین  3درصد فیکس گردید .نمونه های جلبکی که به منظور عصاره گیری جمع آوری شدند ،ابتدا در محل
جمع آوری توسط آب دریا شستشو داده شد و در سریع ترین زمان ممکنه به آزمایشگاه منتقل گردید .در آزمایشگاه چندین بلار بلا
آب مقطر شستشو شد تا نمک و سایر جلبکهای اپیفیت حذف گردند ( .)Val et al., 2001از هر نمونه پس از خشک شدن توسلط
آون در دمای  60درجه سانتیگراد 20 ،گرم وزن کرده و با استفاده از  200سیسلی از حلاللهلایی بلا قطبیلت مختللف نظیلر ان
هگزان ،اتیل استات و متانول عصاره گیری صورت گرفت ( .)Cos et al., 2006عصارهها پس از صاف کردن ،توسط دسلتگاه روتلاری
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تغلیظ شدند .در نهایت عصاره هر جلبک در غلظت مناسب ،در دی متیل سولفوکساید حل و پس از عبور از فیلتر میکروبی بله قطلر
 0/22میکرون ،برای تستهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت (.)Jassbi et al., 2013
میکروارگانیسمهای مورد استفاده
به منظور ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره های  4گونۀ مختلف از جلبکهای ماکروسکوپی ،از دو گونه قار و هفت گونه باکتری
استاندارد آزمایشگاهی  )American Type Collection Culture( ATCCشامل  4باکتری گرم مثبت و  3باکتری گرم منفی استفاده
شد .نام و مشخصلات میکروارگانیسلم هلای اسلتفاده شلده ،بله ایلن ترتیلب ملی باشلد،Candidu albicans ATCC 10231 (Ca) :
)Bacillus subtilis ATCC 465 (Bs), Enterococcus faecalis ATCC 29212 ،Sacaromyces cerevisiae ATCC 9763 (Sc
(Ef), Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Sa), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (Se), Escherichia coli
).ATCC 25922 (Ec), Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 (Kp) and Pseudomonas aeruginosa ATCC 85327 (Pa

تعیین خاصیت ضد میکروبی عصارهها
تست حساسیت نسبت به دیسک آغشته به عصاره
استاندارد Kirby-

به منظور ارزیابی اثرات بیواکتیویته عصاره حاصل از جلبکهای مطالعه شده ،از روش انتشار در دیسک و به شیوه
 Bauerاستفاده شد ( .)Bauer et al., 1966محیط کشت مولر هینتون آگار برای باکتری و محیط سابرود دکسلتروز  2بلرای قلار
مورد استفاده قرار گرفت .آزمون حساسیت ضدمیکروبی به روش انتشار در دیسک ،با سه مرتبه تکرار انجام شده و از نتلایج حاصلله
میانگین گرفته شد .به منظور کنترل حساسیت میکروبها به عصاره ،از آنتلی بیوتیلکهلای رایلج نیسلتاتین (ملؤثر بلر قلار هلا)،
جنتامایسین (مؤثر بر باکتریهای گرم منفی) و تتراسایکلین (مؤثر بر باکتریهای گرم مثبت) استفاده گردید .به کمک یلک سلوآ
استریل مقداری از هر کشت میکروبی ،بر روی محیط مولر هینتون آگار و سابرود دکستروز برده و به طور یکنواخلت در سله جهلت
مختلف بر روی تمام سطح آگار در پلیت پخش گردید.
برای تهیۀ دیسکهای حاوی عصاره از غلظت  10هر عصاره 30 ،میکرولیتر به دیسکهای کاغذی اسلتریل بله قطلر  6میللی متلر
منتقل شد .سپس دیسکها در دمای اتاق و زیر هود خشک شدند تا حالل اضافی تبخیر شود .دیسکهای حاوی عصاره ،بلا فواصلل
مناسب روی محیط کشت قرار داده شدند و پلیت ها به مدت  24-18ساعت در انکوباتور  37و  25درجۀ سانتی گراد (بله ترتیلب:
باکتری و قار ) گرماگذاری گردیدند .در پایان مدت گرماگذاری ،فعالیت ضدمیکروبی عصارهها ،با تشکیل هالۀ علدم رشلد مشلخ
شد ( .)Jassbi et al., 2013قطر هالهها با خلط کلش ،بلر حسلب میللیمتلر انلدازهگیلری و بلا جلدول حساسلیت میکلروبهلا بله
آنتیبیوتیکهای معمول ،سنجیده شد.

عصارۀ جلبکهایی که در تست انتشار به وسیلۀ دیسک ،اثر ضدمیکروبی قابل قبول نشان داده بودند ،مورد استفاده در آزمون تعیین
کمترین غلظت بازدارندۀ رشد ( )MICقرار گرفتند ( )Jorgensen and Turnidge, 2015تا میزان حساسیت بلاکتریهلا و قلار هلای
مورد آزمایش ،نسبت به آنها تعیین شود .در این روش از میکروپلیتهای  96چاهکی استفاده شد .به چاهک اول هر ردیف  12تایی،
 100میکرولیتر محیط کشت مایع در شرایط استریل ریخته شد (هر میکروپلیت از  12ردیف عمودی و  8ردیف افقی تشکیل شلده
است) .سپس در بقیۀ چاهکها 50 ،میکرولیتر محیط کشلت ملایع اضلافه شلد .در مرحللۀ بعلد بله چاهلکهلای ردیلف اول 100
میکرولیتر عصاره  10اضافه شد .سپس  50میکرولیتر از چاهک اول به چاهک دوم انتقال داده شد و بله هملین روش ،عصلاره بله
صورت  2برابر تا چاهک آخر رقیق شد .در نهایت  50میکرولیتر از چاهک آخر به خارج از آن ریخته شد تلا رقلت هلای سلریال بلا
حجم یکسان تهیه شود .در مرحلۀ آخر به تملام  96چاهلک  50میکرولیتلر از هلر میکلروب اضلافه کلرده و بله ملدت  24سلاعت،
3
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میکروپلیت در انکوباتور قرار داده شد .در پایان مدت گرماگلذاری ،نتلایج بلا بررسلی شلفافیت محلیط کله نشلاندهنده علدم رشلد
میکروارگانیسم میباشد ،کمترین غلظت بازدارندۀ رشد ( )MICبرای هر عصاره گزارش شد.
نتایـج
عصارۀ متانولی ،هگزانی و اتیل استاتی  4گونه جلبک ماکروسکوپی بر روی  7سلویه بلاکتری گلرم مثبلت و منفلی و  2گونله قلار
استاندارد ،از نظر فعالیت ضدمیکروبی ،تست شد .اندازۀ هالۀ عدم رشد و نتایج حاصله در جلدول شلمارۀ  1نشلان داده شلده اسلت.
براساس نتایج به دست آمده ،هیچیک از عصارههای جلبکی ،اثر آنتیبیوتیکی بر باکتری سودوموناس آئروجینلوزا ( )Paنداشلتند .در
بین عصارههای جلبکی تست شده ،مؤثرترین عصاره روی کلیه میکروبها ،عصارۀ مربوط به  Ulva lactucaو پس از آن Cystoseira
 myricaمیباشد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،عصلارۀ  Colpomenia sinuosaاثلر قابلل تلوجهی روی میکروارگانیسلمهلا
نداشته است .همچنین مشاهدات جدول  1بیان میدارد که عصارههای به دست آمده در حالل اتیل استات ،نسبت به دیگر حاللها،
اثرات ضدمیکروبی بیشتری را نشان میدهند .نتایج مربوط به تست حساسیت میکروارگانیسمها به آنتی بیوتیلکهلای مرسلوم ،بله
روش انتشار در دیسک ،در جدول  2ارائه شده است .مقایسۀ دو جدول  1و  2نشان میدهد که در برخی از عصارهها ،هالههای علدم
رشد میکروب ،قابل مقایسه با آنتیبیوتیکهای رایج به دست آمده است .در میان باکتریهای اسلتفاده شلده ،بله ترتیلب دو بلاکتری
 Bacillus subtilisو  Staphylococcus epidermidisبیشترین حساسیت را نسبت به عصارههای جلبکی ،از خود نشان دادند.
جدول  .1حساسیت باکتریها نسبت به عصاره جلبکهای دریایی مطالعه شده به روش انتشار دیسک (اعداد مربوط به قطر هاله عدم رشد بر حسب میلیمتر
میباشد).
میکروارگانیسم

نوع عصاره

14 ± 0/6

11 ± 0/2

-

10 ± 0/7

17 ± 0/4

19 ± 0/5

16 ± 0/6

15 ± 0/3

17 ± 0/6

12 ± 0/4

-

12 ± 0/9

21 ± 0/5

22 ± 0/3

18 ± 0/6

19 ± 0/7

20 ± 0/4

اتیل استات

-

-

-

-

10 ± 0/2

14 ± 0/6

12 ± 0/9

11 ± 0/5

13 ± 0/4

هگزان

-

-

-

-

11 ± 0/8

13 ± 0/3

-

-

12 ± 0/6

متانول

-

-

-

-

14 ± 0/2

16 ± 0/7

13 ± 0/9

12 ± 0/4

15 ± 0/3

اتیل استات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هگزان

-

-

-

-

15 ± 0/7

16 ± 0/5

13 ± 0/9

13 ± 0/8

15 ± 0/6

متانول

16 ± 0/9

12 ± 0/4

-

12 ± 0/7

18 ± 0/6

18 ± 0/5

15 ± 0/8

17 ± 0/6

19 ± 0/2

اتیل استات

-

-

-

-

-

12 ± 0/9

-

-

12 ± 0/5

هگزان

12 ± 0/2

-

-

-

15 ± 0/3

17 ± 0/5

12 ± 0/6

13 ± 0/8

15 ± 0/7

متانول

14 ± 0/3

-

-

-

19 ± 0/5

20 ± 0/8

16 ± 0/5

17 ± 0/9

18 ± 0/7

اتیل استات

-

-

-

-

-

12 ± 0/5

10 ± 0/8

9 ± 0/9

10 ± 0/6

هگزان
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17 ± 0/9

متانول
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شیخ اکبری مهر

عصاره هایی که در تست انتشار دیسک ،دارای پتانسیل بازدارنگی رشد بر روی میکروارگانیسمها بودند ،در آزملون تعیلین کمتلرین
غلظت بازدارندگی ( )MICاستفاده شدند (جدول  .)3کمترین میزان  MICبه دسلت آملده مربلوط بله عصلارۀ جلبلک سلبز Ulva
 ،lactucaمی باشد که این غلظت مطابق با هالههلای بله دسل ت آملده در تسلت تعیلین حساسلیت بلود .مقلادیر کمتلرین غلظلت
بازدارندگی به دست آمده برای باکتریهای گرم منفی باالتر از  MICبه دست آمده برای باکتریهای گرم مثبت ملیباشلد کله ایلن
موضوع نشاندهندۀ حساسیت بیشتر باکتریهای گرم مثبت نسبت به عصارههای جلبکی است .پائینترین MICهای به دست آمده،
عمدتاً مربوط به باکتری گرم مثبتِ استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس میباشد (جدول  .)3کمترین غلظت بازدارندگی اندازهگیری شلده
برای باکتریهای گرم منفی ،مربوط به عصارۀ جلبک سبز مطالعه شده میباشد که بر روی باکتری اشریشیاکلی به دست آمده است.
همچنین کمترین غلظت بازدارندگی محاسبه شده بر روی قار ها ،مربوط به عصاره اتیل استاتی  Ulva lactucaو متعلق بله مخملر
مطالعه شده میباشد.
جدول  .2حساسیت میکروبهای مطالعه شده نسبت به آنتی بیوتیکهای معمول (اعداد مربوط به قطر هاله رشد بر حسب میلیمتر می باشد).

میکروارگانیسم

آنتی بیوتیک

Sc

Ca

Pa

Kp

Ec

Se

Sa

Ef

Bs

-

-

-

-

-

34 ± 0/8

20 ± 0/4

9 ± 0/4

21 ± 0/8

Tetracycline

nt

nt

12 ± 0/4

20 ± 0/5

22 ± 0/8

-

-

-

-

Gentamicin

20 ± 0/9

18 ± 0/5

nt

nt

nt

nt

nt

nt

*nt

Nystatin

* :ntتست نشده.
جدول  .3مقادیر کمترین غلظت بازدارندۀ رشد ( )MICبه دست آمده از عصارۀ جلبکهای مطالعه شده (اعداد برحسب میلی گرم بر میلیلیتر می باشند) .هر
چه عدد به دست آمده کمتر باشد ،فعالیت عصارۀ مربوطه در جهت جلوگیری از رشد میکروارگانیسم بیشتر خواهد بود.

میکروارگانیسم

نوع عصاره

15

15

nt

15

7/5

3/75

15

15

7/5

متانول

3/75

15

nt

15

1/87

1/87

7/5

3/75

3/75

اتیل استات

nt

nt

nt

nt

nt

15

15

15

15

هگزان

nt

nt

nt

nt

15

15

nt

nt

15

متانول

nt

nt

nt

nt

15

7/5

15

15

7/5

اتیل استات

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

هگزان

nt

nt

nt

nt

15

7/5

15

15

7/5

متانول

15

15

nt

15

3/75

3/75

15

7/5

3/75

اتیل استات

nt

nt

nt

nt

nt

15

nt

nt

15

هگزان

15

nt

nt

nt

15

3/75

15

15

15

متانول

15

nt

nt

nt

3/75

3/75

15

7/5

7/5

اتیل استات

nt

nt

nt

nt

nt

15

nt

nt

nt

هگزان
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بحث
جلبکهای دریایی تولید کننده متابولیتهای مختللف ثانویله و بلا ارزش تجلاری بلالقوه ملیباشلند .در چنلد دهله اخیلر ،خلواص
ضدمیکروبی این ارگانیسم ها مورد عالقه پژوهشگرانی در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است و باتوجه بله نیلاز جهلانی بله ترکیبلات
زیستفعال جدید ،به دلیل مقاوم شدن باکتریها و دیگر میکروارگانیسمهای پاتوژن به آنتلی بیوتیلک هلای رایلج ،بررسلی چنلین
ترکیباتی با منشاء دریایی ،ضروری به نظر ملیرسلد ( .)Cabrita et al., 2010اگرچله کلاوش در میلان گیاهلان دریلایی و بله ویلژه
جلبکهای ماکروسکوپی در دهههای اخیر در دیگر کشورها متداول شده ،اما در کشور ایران علیرغم وجلود منلابع ارزنلدهای از ایلن
موجودات ،چنین مطالعاتی کمتر انجام پذیرفته است.
براساس گزارشات قبلی ،فعالیت ضدمیکروبی جلبکها ،به گونه جلبکی مطالعه شده ،کارآملدی شلیوههلای عصلارهگیلری و میلزان
مقاومت میکروارگانیسمهای تست شده بستگی دارد ( .)Seenivasan et al., 2010کلیه جلبکهای استفاده شده در تحقیلق حاضلر،
به جز گونۀ  ،Colpomenia sinuosaدارای اثرات ضدمیکروبی قابلل تلوجهی بودنلد (جلدول  .)1همچنلین مقایسله میلان فعالیلت
ضدمیکروبی جلبکهای مطالعه شده ،نشاندهنده تأثیر بیشتر عصاره  Ulva lactucaدر مهار رشد میکروارگانیسمها میباشد.
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اگرچه برخی از مطالعات نشادن دادهاند که اثرات ضدمیکروبی جلبکهلای قرملز بیشلتر از جلبلکهلای سلبز و قهلوهای ملیباشلد
( Lavanya and Veerappan, 2011 ،Kannapiran and Nithyanandan, 2002و  ،)Derakhshesh et al., 2011املا در مطالعله
 Caccameseو همکاران ) (1981و  Alghazeerو همکاران ( ،)2013جلبکهای قهوهای مطالعه شده نسبت به جلبکهای قرمز اثلرات
ضدباکتریایی بیشتری داشتند .در این راستا ،نتایج ما نشاندهنده تأثیرات ضدمیکروبی قویتر عصلاره جلبلک سلبز نسلبت بله سله
جلبک قهوهای مطالعه شده بود ،ک ه این یافته در مطابقلت بلا نتلایج برخلی از تحقیقلات اخیلر ملیباشلد (Ibraheem et al., 2012
; .)Seenivasan et al., 2010; Al-Saif et al., 2014وجود چنین تفاوتهایی میتواند به ارگانیسم مطالعه شده ،فصل نمونهبلرداری و
شرایط عصارهگیری مرتبط باشد.
براساس مطالعه  Al-Saifو همکاران ( ،)2014بر روی خواص ضدمیکروبی برخی از جلبکهای دریایی با استفاده از حاللهای مختلف
در عصارهگیری ،مشخ شد که حالل های آلی راندمان بسیار باالتری نسبت به آب در استخراج ترکیبات ضدباکتریایی از جلبکهلا
دارند و کلروفرم بعنوان کارآمدترین حالل ،نسبت به آب ،اتانل و اترنفت معرفی شد .این موضوع میتوانلد بله ایلن دلیلل باشلد کله
عصارههای فعال در اثرات ضدمیکروبی جلبکها ،معموالً غنی از اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بوده و خواص زیست فعلالی ایلن
عصارهها عالوه بر ترکیبات فالونوئیدی ،به کمیت و ترکیب این اسیدهای چرب نسبت داده میشود ( Bazes et al., 2009; Barbosa
 .)et al., 2007; Al-Saif et al., 2014; Alghazeer et al., 2013نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد کله عصلاره حاصلل از
حالل اتیل استات که یک حالل آلی غیرقطبی با توانایی استخراج برخی از ترکیبات قطبی است ،دارای بیشترین اثرات ضدمیکروبی
در بین حاللهای تست شده میباشد و بعد از آن حالل متانول توانسته بیشترین ترکیبات ضدمیکروبی جلبکها را استخراج نمایلد.
در پژوهش حاضر ،بیشترین قطر هاله عدم رشد به دست آمده ،مربوط به عصاره اتیل اسلتاتی  Ulva lactucaبلر روی بلاکتریهلای
 S. epidermidisو  E. coliمیباشد که این نتیجه با یافتههای برخی از مطاالعات اخیر هماهنگ ملیباشلد ( Kolanjinathan et al.,
.)2009; Peymani et al., 2014
در مطالعهای که اخیراً ) Jassbi et al. (2013بر روی اثرات بیولوژیکی جلبکهای قرمز و قهوهای جملعآوری شلده از خللیج فلارس
انجام دادند ،مشخ شد که عصاره آبی این ارگانسیم ها دارای اثرات آنتلی اکسلیدانی قابلل تلوجهی بلوده و فعالیلت ضلدباکتریایی
مناسبی را در برابر پاتوژن های انسلانی نشلان دادنلد .بلر اسلاس مشلاهدات ایلن مطالعله ،انلواع اسلیدهای چلرب و فوکوسلترول و
دهیدروکسی استرول تشکیل دهنده ترکیبات مؤثره و فعال این جلبکهای دریازی میباشند .بررسی خواص ضدمیکروبی نمونهایی
از جلبکهای دریایی جمعآوری شده از سواحل بوشهر در ایران نیز نشان داد که جلبکهای قهوه ای اثرات باکتریکشی قوی داشته
و باکترهای گرم منفی ،نسبت به عصاره این موجودات حساستر از باکترهای گرم مثبت هستند (.)Derakhshesh et al., 2011

بررسی اثرات بیواکتیویته برخی جلبکهای ...

شیخ اکبری مهر

به طورکلی نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که باکتریهای مطالعه شده نسبت به قارچها ،حساسلیت بیشلتری
در برابر فعالیت ضدمیکروبی عصارههای جلبکلی از خلود نشلان ملیدهنلد کله ایلن یافتله بلا نتلایج  Jassbiو همکلاران ( )2013و
 Sushanthو  ،(2015) Rajashekharیکسان میباشد .مشابه مطالعه  Fadoulو  ،)2014( Juntawongنتایج حاصله از تحقیلق حاضلر
نشان میدهد که باکتریهای گرم مثبت نسبت به باکتریهای گرم منفی و قار ها ،مقاومت کمتری در برابلر عصلارههلای اسلتفاده
شده ،دارند .از بین باکتریهای گرم مثبت ،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ( )Seو از بین باکتریهای گرم منفی اشریشلیا کللی ()Ec
بیشترین حساسیت را نشان میدهند .در مطالعهای که  Peymaniو همکلاران ( ،)2014بلر روی اثلرات ضلدباکتریایی جلبلک قرملز
گراسیالریا آرکوآتا از سواحل چابهار انجام دادند ،مشخ شد که باکتری گرم منفی عامل وبا بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره
این جلبک دارا میباشد .همچنین مطالعه جلبلکهلای سلبز و سلبز -آبلی جملع آوری شلده از مشلهد نیلز نشلان دهنلده خلواص
ضدمیکروبی قوی در سیانوفیتها میباشد ( .)Rahimi et al., 2010بررسیهای اخیر در ایران نشان داده اسلت کله نلانوذرات آهلن
پوشش داده شده توسط عصاره آبی جلبکهای قهوه ای ،تأثیرات قابلل تلوجهی در از بلین بلردن سللولهای سلرطانی تخملدان دارا
میباشند .طبق نتایج به دست آمده در تحقیق مذکور ،عصاره آبی این جلبکها ،کاندیدای مناسبی جهت افزایش پایلداری و کلاهش
میزان تشکیل محلولهای کلوئیدی نانوذرات آهن میباشد (.)Namvar et al., 2015
با توجه به دادههای حاصل از این تحقیق ،میتوان عصارههای جلبکهای بررسی شده را ،دارای فعالیت آنتی بیوتیکی اعالم کرد کله
این نتایج مکمل دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه ،توسط محققان مختللف ملیباشلد .از نتلایج حاصلل از چنلین تحقیقلاتی
میتوان در تولید داروهای با منشاء طبیعی استفاده نمود .به هر حال از آنجائیکه در این مطالعه و مطالعات مشابه ،عصاره خام ملورد
استفاده قرار گرفته ،انجام تحقیقات تکمیل کننده برای تشخی ماده مؤثره و همچنین تعیین و بررسی مکانیسلم هلای شلیمیایی
اثرات ضدمیکروبی عصارۀ این گیاهان ،مفید و ضروری به نظر میرسد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسنده ،از معاونت و مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه قم بله دلیلل حمایلت از ایلن تحقیلق در قاللب طلرح پژوهشلی
مصوب ،به شماره /3932ک  ،تشکر و قدردانی مینماید.
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