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های بر ممانعت از رشد باکتری های ماکروجلبکیارزیابی عملکرد عصاره برخی از گونه

 پاتوژن انسانی

 میترا آرمـان

 ، تهران19395-3697گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور،صندوق پستی 

 مقاله: نوع

 پژوهشی

 چکیده

 ,Padina pavonicaجلبک قهوه ای گونه سه  هایبررسی خواص ضدباکتریایی عصاره هدف از این مطالعه

Colpomenia sinuosa  وCystoseira myrica  استات و متانول اتیل های با استفاده از حاللبود که

. گرفتباکتری به روش انتشار دیسک انجام  10با استفاده از  ها. فعالیت ضدباکتریایی عصارهاستخراج شد

بیشترین  C. albicans و  K. pneumoniae ، P. aeruginosaدست آمده سه باکتری  طبق نتایج به

نیز از مقاومت  S. cerevisiaeاز خود نشان دادند و باکتری  ماکروجلبکهامقاومت را روی هر دو نوع عصاره 

 ، B. pumulisبیشترین حساسیت را به ترتیب باکتریهای  طرفی،ود. از باالیی برخوردار ب

S. epidermidis و B. subtilis  بر روی عصاره متانولی گونهColpomenia sinuosa از خود نشان دادند. 

 Cystoseiraنسبت به عصاره متانولی گونه  B. Pumulis و E. coli  ،S. epidermidisهمچنین باکتریهای 

myrica باکتری  وE.  Coli  به عصاره متانولی گونهColpomenia sinuosa ندحساسیت باالیی نشان داد. 

نسبت به  B. pumulis و S. epidermidisتحقیق نیز باکتری  این در بین باکتریهای مورد استفاده در

 مجموع،اما در  .حساسیت باالیی نشان دادند Colpomenia sinuosaعصاره اتیل استاتی گونه جلبکی 

 بود. بیشترحساسیت باکتری ها نسبت به عصاره متانولی 

 مقاله: تاریخچه

 13/05/95دریافت: 

 17/07/95اصالح: 

 22/07/95پذیرش: 

 : کلمات کلیدی

 انتشار دیسک

 عصاره

  ضدباکتریایی

 ماکروجلبک

 مقدمـه
ها و افزایش روزافزون های مقاوم میکروارگانیسمویهها باعث به وجود آمدن سبیوتیکهای اخیر استفاده گسترده از آنتیدر سال

تمایل عمومی به استفاده از ترکیبات طبیعی در (. Gonzalez et al., 2001بیوتیکی در سراسر جهان شده است )مقاومت آنتی

ته است. یافتن های عوامل بیماریزا به داروهای شیمیایی، افزایش یافدلیل شیوع مقاومته ها، بها و عفونتیدرمان بیمار

امروزه، به دلیل . (Evans and Cowan, 2006) بشر بوده است هایجزو تالشهمواره  ،طبیعت از یشفابخش توانایی ترکیباتی با

های بیوتیکها با آنتیآن های معمول، گرایش به جایگزینیبیوتیکها به آنتیها و مقاوم شدن آنتغییر فرم مقاومتی باکتری

رو تحقیقات در رابطه با عوامل ضدمیکروبی جدید که به طور طبیعی تولید (. از اینOkeke et al., 2005نوین وجود دارد )

(. یکی از مشکالت Okeke et al., 2005شوند به منظور دستیابی به منابع نوین دارویی از اهمیت فراوانی برخوردار است ) می

یافتن ترکیبات  باشد؛ از این رو، میها در کسب مقاومت به عوامل ضدباکتریایی ، توانایی بسیاری از باکتریعلم پزشکیعمده در 

 (. Rizvi, 2010) استضدباکتریایی جدید امری ضروری 

                                                           
 رونیک:نویسنده مسئول، پست الکت  mitraarman2003@yahoo.com 
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ها عالوه (. آنBadury and Wright, 2004های دریایی هستند )ترین تولیدکنندگان در محیطهای دریایی یکی از بزرگجلبک

ها، پروتئین، کاروتنوئید، دلیل غنی بودن از مواد معدنی، ویتامینشناختی بسیار مهمی که در طبیعت دارند، بههای بومبر نقش

شی عنوان غذایی سالم در رژیم غذایی انسان و یا برای مصارف دارویی، صنعتی و آرایها بهچرب ضروری قرنفیبر و اسیدهای

ساکاریدهای چنین، به واسطه داشتن پلی. هم(Khan and Satam, 2003; Kotnala et al., 2009اند )گرفتهمورد استفاده قرار 

تاکنون (. Taskin et al., 2007ارزشمندی مانند )آگار، کارژینان و آلژینات( دارای ارزش و اهمیت اقتصادی زیادی هستند )

های پزشکی، داروسازی، غذایی و صنعتی اند که در زمینههها شناسایی شدترکیب طبیعی در ماکروجلبک 2400بیش از 

(، Chlorophytaهای سبز )ها بر اساس ترکیبات شیمیایی موجود در آنها به سه دسته ماکروجلبکاند. ماکروجلبکتجاری شده

کیبات ضروری و به علت غنی بودن از تر های دریاییجلبکشوند. ( تقسیم میPhaeophytaای )( و قهوهRhodophytaقرمز )

به طوریکه در ژاپن در  گیرندقرار میاستفاده مورد مورد نیاز، در بسیاری از کشورهای جهان از گذشته های دور تا کنون 

ساکاریدهای ها، چای، سوپ و ... کاربرد دارند و همچنین در کشورهای غربی به عنوان منابع پلیترکیبات مربا، پنیر، نوشیدنی

همچنین به علت دارا بودن ترکیبات مفید و فعال زیستی  .گیرندمورد استفاده قرارمیایی و داروسازی متنوع در صنایع غذ

بیوتیکی، ضدویروسی، ضدقارچی و تاکنون ترکیبات زیستی متعدد و با گستره کاربردی متنوعی همچون اثرات آنتی

توانند های اولیه و ثانویه این جانداران میمتابولیتاند که بسیاری از های پرسلولی شناسایی و مشتق شدهضدسرطانی از جلبک

 (. Al-Haj et al., 2009صنایع دارویی تبدیل شوند ) نیازبه مواد فعال مورد 

های باالی تولید و مصرف روزافزون هزینهترین مشکالت برخی صنایع غذایی و دارویی کشور، در حال حاضر، یکی از اساسی

 باشد. با توجه به می نبودن مواد افزودنی طبیعی مناسب چنین عدم کیفیت مناسب و کافیهمداروهای شیمیایی و سنتزی و 

با تدوین استراتژی علمی و فارس و دریای عمان، احل خلیجهای دریایی در سومشکالت بیان شده و وجود منابع غنی جلبک

بع ساحلی جنوب کشور نمود و در نهایت گامی در جهت های بهینه دارویی از منابرداریتوان بهرهها، میاصولی روی این جلبک

های ضدباکتریایی برخی از ماکروجلبک بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر .تولید موادغذایی و دارویی طبیعی برداشت

 باشد.های انسانی میداروهای شیمیایی، علیه پاتوژن بابرای جایگزینی  ،عنوان منابع موجود، بهجنوب کشور

 هاواد و روشم

 بردارینمونه

های قهوه ای از سواحل جزیره قشم در اوایل زمستان در زمان بیشینه جزر صورت گرفت. برداری ماکروجلبکعملیات نمونه

 نشان را ایران سواحل جزرومدی که وضعیت نگاریآب ایران وبگاه از ها،ایستگاه در جزر حداکثر زمان شدن مشخص برای

 درون و پاکسازی فیتاپی جانداران و ماسه و شن از و شده شسته دریا با آب شده آوریجمع هایجلبک .دش استفاده دهد، می

 شناسایی و نگهداری برای هااز جلبک مقداری. شدند منتقل آزمایشگاه به یخ حاوی یونولیتی جعبه درون های پالستیکیکیسه

 .شوند خشک سایه در تمیزی پارچه روی و شسته معمولی آب با دوبارهها جلبک آزمایشگاه در. شدند داده قرار %4 فرمالین در

 شناسایی نمونه
%( تهیه شد. سپس هر یک از 4آوری شده، از هر نمونه شیت هرباریومی و نمونه فرمالینی )های جمعجهت شناسایی نمونه

اطلس و (، Braune, 2011؛ Basson, 1978؛  Trono, 2003; Basson, 1979یی معتبر )شناسا یدهایکلها با استفاده از نمونه

 ;Sohrabipour et al., 2004; Sohrabipour and Rabiei, 1999فارس )منطقه خلیج هایماکروجلبک از موجود هایلیستچک

Sohrabipour and Rabiei, 2007; Sohrabipour and Rabiei, 2008)، سایت جمله از معتبر های علمیپایگاه در جستجو 

www.Algaebase.org خصوصیات  بررسی برایها تا سطح گونه شناسایی شدند. براساس خصوصیات مورفولوژیکی آن و

 استفاده SQF 301 مدل  Axiom فتواستریومیکروسکوپ و  CX 21 مدل Olympus فتومیکروسکوپ از هانمونه مورفولوژیکی

 گردید.
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 گیریعصاره

 به متانول و استاتاتیل حالل دو از استفاده با سپس .به صورت پودر درآمدند ها بعد از خشک شدن با آسیاب برقی کامالًونهنم

درجه  40تر از در دمای کم( ایتالیا ،Strike102) روتاری دستگاه در هاعصاره. گیری شدند عصاره قطبیت افزایش ترتیب

 DMSO (Dimethyl) در شدن حل از پس خشک شدند. عصاره به دست آمده و تبخیر خالء شرایط گراد و در سانتی

sulphoxide، آزمایشگاه دمای در گیریعصاره مراحل تمام که است ذکر به الزم. شد دارینگه گرادسانتی درجه -20 دمای در 

 آید به دست می متفاوت یتقطب درجه با ترکیبات از طیفی ،گیری در این روش عصاره. گرفت انجام( گرادسانتی درجه 25)

(Gohari et al., 2005.) 

 های مورد بررسیباکتری

زای انسانی محسوب های بیماریارائه شده است که از باکتری 1 های باکتریایی مورد استفاده در این مطالعه در جدولسویه

 شوند و از موسسه پاستور تهران تهیه شدند. می

 . باکتری های مورد استفاده1جدول 

 نام باکتری فعالیت گرم شماره استاندارد

ATCC 29212 + Enterococcus faecalis 

ATCC 465 + Bacillus subtillis 

PTCC 1274 + Bacillus pumilis 

ATCC 25923 + Staphylococcus aureus 

ATCC 12228 + Staphylococcus epidermidis 

ATCC 10031 - Klebsiella pneumoniae 

ATCC 25922 - Escherichia coli 

ATCC 85327 - Pseudomonas aeruginosa 

 

 کشت باکتریایی 

استریل و در کنار شعله از پلیت کشت باکتری،  های باکتری با روش خطی پلیت تهیه شد. سپس در شرایط کامالًاز تمام سویه

ها براث کشت داده شد. جهت رشد باکتری، لولهلیتر محیط کشت مایع الکتوز میلی 4های حاوی تک کلنی برداشته و در لوله

ساعت قرار داده شدند. در نهایت، میزان کدورت محیط حاوی باکتری در حال  4گراد به مدت درجه سانتی 37در انکوباتور 

لنی واحد ک 5/1× 108رشد با استاندارد نیم مک فارلند مقایسه گردید که در نتیجه، این سوسپانسیون محتوی تقریبا تعداد 

 . باشد میلیتر باکتری در میلی

 (IZ) تعیین قطر هاله عدم رشد با استفاده از روش انتشار روی دیسک

برای بررسی اثرات ضدباکتریایی از آزمون حساسیت ضدمیکروبی به روش اصالح شده انتشار دیسک استفاده گردید. در روش 

وسیله سوآپ استریل( روی محیط آگار، های باکتریایی بهانتشار دیسک پس از تلقیح باکتریایی )کشت چمنی سوسپانسیون

متر از یکدیگر و از میلی 25میکرولیتر به فاصله حداقل  20های آماده بالنک )محصول شرکت پادتن طب( به ظرفیت دیسک

های ام از عصارهمیکرولیتر از هر کد 20وسیله یک پنس استریل به دقت روی سطح آگار قرار گرفتند. سپس مقدار  لبه پلیت به
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متر( تزریق میلی 6های بالنک )قطر لیتر )وزنی/حجمی( برداشته و به دقت به دیسکگرم بر میلیمیلی 10استریل با غلظت 

ساعت انکوباسیون  24های عدم رشد بعد از ها با فشار پنس در محیط آگار ثابت شدند. قطر هالهشدند و بعد به آرامی دیسک

گیری و نتایج اندازه Hi Antibiotic Zone Scaleکش ها به کمک خطگراد تعیین شد. قطر این هالهتیدرجه سان 37در دمای 

 (.Yousefzadi et al., 2013)  سه بار تکرار محاسبه شدندبا میانگین 

 MIC اندازه گیری کمترین غلظت بازدارندۀ رشد یا
یکروبی قابل قبول نشان داده بودند، در آزمون تعیین کمتررین  وسیلۀ دیسک، اثر ضدمه هایی که در تست انتشار بعصارۀ جلبک

 یهرا ( تا میزان حساسریت براکتری  Jorgensen and Turnidge, 2015قرار گرفتند )مورد استفاده ( MICغلظت بازدارندۀ رشد )

 12به چاهک اول هر ردیر    چاهکی استفاده شد. 96های مورد آزمایش، نسبت به آنها تعیین شود. در این روش از میکروپلیت

ردیر  افقری    8ردی  عمرودی و   12میکرولیتر محیط کشت مایع در شرایط استریل ریخته شد )هر میکروپلیت از  100تایی، 

هرای ردیر     میکرولیتر محیط کشت مایع اضافه شد. در مرحلۀ بعد به چاهک 50ها، تشکیل شده است(. سپس در بقیۀ چاهک

میکرولیتر از چاهک اول بره چاهرک دوم انتقرال داده شرد و بره همرین        50اضافه شد. سپس  10میکرولیتر عصاره % 100اول 

میکرولیتر از چاهک آخر به خرارج از آن ریختره شرد ترا      50برابر تا چاهک آخر رقیق شد. در نهایت  2صورت ه روش، عصاره ب

میکرولیتر از هر میکروب اضرافه کررده و بره     50چاهک  96رقت های سریال با حجم یکسان تهیه شود. در مرحلۀ آخر به تمام 

 دت گرماگذاری، نتایج با بررسی شرفافیت محریط کره نشران    ساعت، میکروپلیت در انکوباتور قرار داده شد. در پایان م 24مدت 

 ( برای هر عصاره گزارش شد.MICباشد، کمترین غلظت بازدارندۀ رشد )دهنده عدم رشد میکروارگانیسم می

 جـنتای

 عصاره متانولی

به  هاجلبک ل استاتیهای متانولی و اتیلیتر عصارهگرم بر میلیمیلی 10نتایج آزمون حساسیت به روش انتشار دیسک در دوز 

 ارائه شده است. 3و  2ترتیب جدول 

با قطر هاله   Colpomenia sinuosaگونه متانولی ترین حساسیت را نسبت به عصاره بیش B. pumilis، باکتری براساس نتایج

. همچنین بودی برخوردار از تاثیر باالتر سیلین،بیوتیک آمپیکه در مقایسه با نتایج آنتی دادمتر نشان میلی 19±4/0عدم رشد 

تاثیر بسیار خوب و بیشتری 16±7/0نیز با قطر هاله عدم رشد  icarmy Cystoseiraروی این باکتری عصاره متانولی گونه 

نیز روی این  ,Padina pavonicaبه همین ترتیب عصاره گونه جلبکی  .سیلین از خود نشان دادبیوتیک آمپیآنتیبه نسبت 

 تاثیر  متوسطی از خود نشان داد.  14±8/0ه عدم رشد با قطر هال  باکتری

ی گونه نیز نشان دهنده حساسیت بسیار باالی این باکتری به عصاره B. pumulisه متانولی روی باکتری نتایج حاصل از عصار

لین بیشتر سیبیوتیک آمپیمی باشد که باز از تاثیر آنتی 20±9/0با قطر هاله عدم رشد  Colpomenia sinuosaجلبکی 

 15±9/0و  17±7/0نیز به ترتیب با قطر هاله عدم رشد  pavonica Padina,و  acmyri Cystoseiraعصاره گونه های  .باشد می

 .نشان دادندسیلین بیوتیک آمپینیز تاثیر بسیار خوب و باالتری نسبت به آنتی

که این میزان  بودموثر  15±7/0با قطر هاله عدم رشد  Colpomenia sinuosaتنها عصاره گونه  ،E. faecalisباکتری  در مورد

 سیلین بیشتر است.بیوتیک آمپیآنتی به نسبت

و از بین این سه گونه  بودسیلین بیوتیک آمپیکمتر از آنتی S. aureusتاثیر عصاره های جلبکی ذکر شده بر روی باکتری 

 .متر تاثیر خوبی نشان دادمیلی 17±3/0با قطر هاله عدم رشد   Colpomenia sinuosaجلبکی تنها 

سیلین بیوتیک آمپیآنتی نسبت بهتاثیر بیشتری  S. epidermidisبر روی باکتری  عصاره های متانولی هر سه گونه جلبکی

 بیشترین تاثیر را داشت. 20±8/0با قطر هاله عدم رشد   Colpomenia sinuosaی گونه بین آنها عصاره در .نشان دادند

به ترتیب با قطر هاله  Cystoseira myricaو  Colpomenia sinuos  تاثیر عصاره های دو گونه جلبکی E. coliباکتری  در مورد

تاثیر متوسطی را  14±9/0با قطر هاله عدم رشد  Padina pavonicaخوب  و عصاره جلبکی  17±5/0و 18±4/0عدم رشد 

 ،  K. pneumoniaeبررسی هیچ تاثیری را بر روی باکتریهای مورد  عصاره های متانولی سه گونه جلبک .ندنشان داد
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 P. aeruginosa . و C. albicansبر روی باکتری  .از خود نشان ندادندS. cerevisiae نیز تنها عصاره گونه Colpomenia 

sinuosa  ان دادبیوتیک نیستاتین از خود نشتاثیر متوسطی هر چند کمتر از آنتی 14±8/0با قطر هاله عدم رشد. 

 

 نتایج آزمون عصاره اتیل استاتی

 Colpomeniaی گونه دهنده تاثیر بسیار خوب عصاره نشانB. subtilis  از عصاره اتیل استاتی روی باکتری نتایج حاصل

sinuosa   و عصاره های دو گونه سیلین بود بیوتیک آمپیتر از آنتیو باال 16±8/0با قطر هاله عدم رشدCystoseira myrica  و

Padina pavonica   تاثیر متوسطی نشان دادند 12±/.7و  14±/.7نیز به ترتیب با قطر هاله عدم رشد. 

تاثیر بسیار خوب و  B. pumulisبر روی باکتری  17±6/0نیز با قطر هاله عدم رشد   Colpomenia sinuosaعصاره جلبکی 

تاثیر 13±9/0و 14±7/0به ترتیب با قطر هاله عدم رشد  onicapav Padinaو  myrica Cystoseira های دو گونه جلبکی عصاره

 .متوسطی از خود نشان  دادند

تاثیر  12±5/0با قطر هاله عدم رشد  Colpomenia sinuosaتنها عصاره اتیل استاتی گونه  E. faecalisوی باکتری ربر

هیچ تاثیری از خود نشان  amyric toseiraCysو  pavonica Padinaدر حالیکه عصاره دو گونه  داد. متوسطی از خود نشان

از خود مقاومت نشان داد در حالیکه دو گونه  Padina pavonicaنیز نسبت به عصاره جلبکی  S. aureusباکتری  ندادند.

تاثیر متوسطی از 10±9/0و 14±7/0به ترتیب با قطر هاله عدم رشد  amyric Cystoseiraو  sinuosa Colpomeniaجلبکی  

به  amyric Cystoseiraو  sinuosa Colpomeniaنسبت به عصاره دو گونه جلبکی  epidermidis. Sباکتری  ن  دادند.خود نشا

با قطر هاله عدم  Padina pavonicaحساسیت باالیی نشان داد و عصاره گونه  16±4/0و 18±4/0ترتیب با قطر هاله عدم رشد 

 Colpomeniaنسبت به عصاره دو گونه جلبکی  نیز E. coliاکتری ب. تاثیر متوسطی بر این باکتری داشت 12±6/0رشد 

sinuosa  وamyric Cystoseira  حساسیت باالیی نشان داد و عصاره گونه  15±5/0و 16±4/0به ترتیب با قطر هاله عدم رشد

Padina pavonica  تاثیر متوسطی بر این باکتری داشت 12±9/0با قطر هاله عدم رشد. 

هیچ  C. albicans و  K. pneumoniae  ، P. aeruginosaاستاتی نیز مانند عصاره متانولی بر روی  سه باکتری عصاره های اتیل 

با قطر هاله عدم رشد Colpomenia sinuosa نیز تنها عصاره گونه جلبکی  S. cerevisiaeبر روی باکتری  .تاثیری نداشتند

 .مپی سیلین از خود نشان دادبیوتیک آتاثیر متوسطی هر چند کمتر از آنتی 3/0±12

ها بودند، در آزمون تعیین  دیسک، دارای پتانسیل بازدارنگی رشد بر روی میکروارگانیسم در تست انتشارهایی که  عصاره

 Colpomeniaدست آمده مربوط به عصارۀ جلبک ه ب MICاستفاده شدند. کمترین میزان ( MIC) کمترین غلظت بازدارندگی

sinuosa دست آمده در تست تعیین حساسیت بود. مقادیر کمترین غلظت بازدارندگی ه های بن غلظت مطابق با هالهکه ای بود

که این موضوع  بودهای گرم مثبت دست آمده برای باکتریه ب MICهای گرم منفی باالتر از دست آمده برای باکتریه ب

دست آمده، ه های بMICترین نای جلبکی است. پاییههای گرم مثبت نسبت به عصارهدهندۀ حساسیت بیشتر باکتری نشان

 . بود S. epidermidisگرم مثبتِ  عمدتاً مربوط به باکتری

بیشترین  C. albicans و  K. pneumoniae ،  P. aeruginosaهای باکتریایی این پژوهش، سه باکتری بین سویه در مجموع،

نیز از مقاومت باالیی  S. cerevisiaeی از خود نشان دادند و باکتری هر دو نوع عصاره سه گونه جلبک در برابرمقاومت را 

بر  .ssubtili B و B. pumulis  ،S. epidermidisاز لحاظ حساسیت نیز بیشترین حساسیت را به ترتیب باکتریهای . برخوردار بود

 و E. coli  ،S. epidermidisتریهای از خود نشان دادند همچنین باک Colpomenia sinuosaروی عصاره  متانولی گونه جلبکی 

 B . sPumuli  نیز نسبت به عصاره متانولی گونه جلبکیmyrica Cystoseira باکتری  .حساسیت باالیی نشان دادندColi.  E ه ب

 نیز حساسیت باالیی نشان داد. Colpomenia sinuosaعصاره متانولی گونه جلبکی 

نسبت به عصاره اتیل استاتی گونه  B. pumulis و S. epidermidisباکتری  ،تحقیقر بین باکتریهای مورد استفاده در این د

حساسیت باالیی نشان دادند ولی در مجموع حساسیت باکتری ها نسبت به عصاره متانولی  Colpomenia sinuosaجلبکی 

 .باالتر بود
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 بیماریزاهای روی میکروارگانیسم ای بر قهوه گونه ماکروجلبک سه. مقایسه قطر هاله عدم رشد عصاره متانولی 2 جدول

microorganisms Padina pavonica  Colpomenia 

sinuosa 

  Cystoseira

myrica 
Ampicillin

c
  Nystatine

d
 

IZ
a

 MIC
b

  IZ MIC  IZ MIC    

B. subtilis 14± 8./ 15  19± 4./ 5/7  16± 

7./ 

15 15±3./   

B. pumulis 15±9./ 5/7  20±9./ 75/3  17±7./ 5/7 11±3./   

E. faecalis 0 -  15± 5./ 5/7  0 - 13±3./   

S. aureus 10± 9./ 15  17± 3./ 5/7  12± 

9./ 

15 19±5./   

S. epidermidis 15± 4./ 5/7  20± 8./ 75/3  18± 

4./ 

5/7 12±2./   

E. coli 14± 9./ 15  18± 4./ 5/7  17± 

5./ 

5/7 -   

K. pneumoniae 0 -  0 -  0 - 10±3./   

P. aeruginosa 0 -  0 -  0 - 14±4./   

C. albicans 0 -  0 -  0 -   18±5./ 

S. cerevisiae 0 -  14± 8./ 15  0 -   18±2./ 

 
 

 های مورد مطالعهروی میکروارگانیسمای بر  سه گونه ماکروجلبک قهوه. مقایسه قطر هاله عدم رشد عصاره اتیل استاتی 3 جدول

Microorganisms 

Padina 

pavonica 

 Colpomenia 

sinuosa 

  Cystoseira

myrica 
Ampicillin

c
  Nystatine

d
 

IZ
a

 MIC
b

  IZ MIC  IZ MIC    

B. subtilis 12± 7/0 15  16± 

7/0 

15  14± 

7/0 

15 15± 3/0   

B. pumulis 13±9/0 15  17± 

6/0 

5/7  14± 

7/0 

15 11± 3/0   

E. faecalis 0 -  12± 

5/0 

15  0 - 13± 3/0   

S. aureus 0 -  14± 

7/0 

15  10± 9 15 19± 5/0   

S. epidermidis 12± 6/0 15  18± 

4/0 

5/7  16± 

4/0 

5/7 12± 2/0   

E. coli 12± 9/0 15  16± 

9/0 

5/7  15± 

5/0 

15 -   

K. pneumoniae 0 -  0 -  0 - 10± 3/0   

P. aeruginosa 0 -  0 -  0 - 14± 4/0   

C. albicans 0 -  0 -  0 -   18± 5/0 

S. cerevisiae 0 -  12± 

3/0 

15  0 -   18± 2/0 

Results were obtained from 3 independent experiments performed in dublicate. 
a
 Inhibition Zone includes diameter of disc (6 mm). 

b
Minimum inhibitory concentration values as mg ml

-1
. 

c
 Tested at 10 μg disc

-1
. 

d
Tested at 30 μg disc

-1
. 

Inactive (-); moderately active (7 - 14); highly active (> 14). Values are given as mean ± standard deviation 
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 بحث

ر زمینه شیمی ترکیبات طبیعی، قرار گرفته مورد توجه بسیاری از محققین دتولید دارو از منابع دریایی  ،های اخیردر سال

سازی عنوان منبع مواد فعال زیستی عمل نموده و در مدلتوانند بههای دریایی میاست. ترکیبات ثانویه تولید شده از ارگانیسم

 (.Bhosale et al., 1999ساختار داروها مورد استفاده قرار گیرند )

باشند. در چند دهه اخیر، خواص ای مختل  ثانویه و با ارزش تجاری بالقوه میههای دریایی تولید کننده متابولیتجلبک

ها مورد عالقه پژوهشگرانی در نقاط مختل  دنیا قرار گرفته است و باتوجه به نیاز جهانی به ترکیبات ضدمیکروبی این ارگانیسم

بررسی چنین  رایج، های بیوتیک آنتی به پاتوژنهای ها و دیگر میکروارگانیسمباکتری مقاوم شدن دلیل فعال جدید، بهزیست

 70توسعه ایمن و موثر داروهای ضدمیکروبی از (. Cabrita et al., 2010رسد )نظر میه ترکیباتی با منشاء دریایی، ضروری ب

بل قا(. توسعه و رواج استفاده از داروهای مقاوم در مFranklin and Snow, 2005سال پیش تاکنون رواج یافته است )

ضرورت تحقیق در زمینه تولید داروهای ضدمیکروبی جدید را از سایر منابع شامل منابع دریایی  ،زای انسانیهای بیماری پاتوژن

 (.Blunt et al., 2007کند )بیش از پیش نمایان می

ختار دیواره سلولی و های گرم مثبت به عصاره جلبکی ناشی از اختالف و تفاوت در ساتر باکتریحساسیت بیشدر این تحقیق، 

رجی مانند در مقابل اجسام خا یخارجی به عنوان سد غشاءهای گرم منفی (. در باکتریTaskin et al., 2007ترکیب آن است )

ساکاریدی غشا خارجی های گرم منفی به دلیل داشتن الیه لیپوپلی(. باکتریTortora et al., 2001د )کنبیوتیک عمل میآنتی

ها بیوتیکدوست و آنتیهای آبهای درگیر در حمل و نقل مواد، ذاتا نسبت به مواد سمی و رنگتن کانالچنین داشو هم

های گرم مثبت به تر باکتری(. در مطالعه حاضر نیز، حساسیت بیشet al., 2009 Ebrahimiتری دارند )مقاومت بیش

های های گرم منفی به عصارهمقاومت باکتری ،این مطالعهچنین، نتایج های جلبکی مورد آزمایش به اثبات رسید. هم عصاره

تر نتایج بهتری هایی با قطبیت کمجلبکی مورد آزمایش را نشان داد. در این میان مطالعات متعددی بیان کردند که، حالل

یبات و اجزا جلبکی تر، اکثر ترکتوان احتمال داد که به علت قطبیت بیشتر دارند که میهایی با قطبیت بیشنسبت به حالل

 (. Kandhasamy et al., 2008کند )دیگر )از جمله مقدار فراوانی کلروفیل( را همراه ماده فعال استخراج می

Manivannan  ای سواحل های قهوهنیز فعالیت ضد باکتریایی جلبک 2011و همکاران در سالVedalai  را مورد بررسی قرار

اتر اتیلاستات، کلروفرمی و دیگیری متانولی، استونی، پترولیوم اتر، اتانولی، اتیلهت عصارهحالل ج 7دادند. در این مطالعه از 

 Bacillusچنین باکتری باشد، همها میتری نسبت به دیگر حاللاستفاده شد. نتایج نشان داد عصاره متانولی دارای تاثیر بیش

subtilus بک ترین حساسیت را نسبت به عصاره متانولی جلبیشPadina gymnospora ( از خود نشان دادManivannan et 

al., 2011عصاره متانولی تاثیر بیشتری بر روی باکتری ها از خود نشان داد که با نتایج فوق  مجموع،رو در (. در مطالعه پیش

لول استخراجی در مطابقت دارد، در عصاره اتیل استاتی نسبت مواد فعال زیستی با خاصیت ضدباکتریایی نسبت به کل مح

ها، محیط و آوری آنتوان به فاکتورهایی از قبیل فصل جمعیابد. دلیل این تفاوت را میقیاس با عصاره متانولی کاهش می

چنین، مطالعات (. همManivannan et al., 2011گیری و گونه جلبک نسبت داد )های عصارهمراحل مختل  رشد جلبک، روش

های جلبکی از خود مقاومت نشان داده ولی در مطالعه اخیر در مقابل اکثر عصاره E. coliگرم منفی  اند که باکترینشان داده

از خود مقاومت نشان  که کامالP. aeruginosaً  و K. pneumoniaeدر مقایسه با دو باکتری گرم منفی دیگر  این باکتری

های ترین ترکیبات جلبکترین و بیش(. اصلیKandhasamy and Arunachalam, 2008اند، مقاومت کمتری نشان داده ) داده

(. با توجه به این نتایج اجزای فعال Al-Amoudi et al., 2009دهند )دریایی را ترکیبات سولفاتی و مواد قندی تشکیل می

  (.et al., 2011 Derakhsheshزیستی مورد نظر بایستی ترکیباتی با قطبیت کم و چربی دوست باشند )
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  2012و همکاران در سال  Rosalineجنوب هند توسط  Tamil Naduهای سواحل باکتریایی تعدادی از جلبکخواص ضد

استات، استون و متانول جهت هگزان، اتیل -های ان(. در این تحقیق از حاللRosaline et al., 2012مورد مطالعه قرار گرفت )

های مورد نظر اثر ضدباکتریایی دست آمده از جلبککه عصاره استونی بهها نشان داد گیری استفاده شد. نتایج بررسی آنعصاره

برای پیشگیری از عفونت  G. fisheriچنین در تحقیق دیگری از عصاره جلبک قرمز ها دارد. همتری نسبت به دیگر حاللبیش

جلبک از گیری  عصاره برایاستفاده شد. در این بررسی  Mnodon penaeusدر میگوی ببری سیاه  Vibrio harveyiبا 

 هگزان استفاده شده بود.  -هایی مانند اتانول، متانول، کلروفرم و ان حالل

Manivannan  ای سواحل های قهوهنیز فعالیت ضد باکتریایی جلبک 2011و همکاران در سالVedalai  را مورد بررسی قرار

اتر اتیلاستات، کلروفرمی و دینی، پترولیوم اتر، اتانولی، اتیلگیری متانولی، استوحالل جهت عصاره 7دادند. در این مطالعه از 

 Bacillusچنین باکتری هم .باشدها میتری نسبت به دیگر حاللاستفاده شد. نتایج نشان داد عصاره متانولی دارای تاثیر بیش

subtilus ترین حساسیت را نسبت به عصاره متانولی جلبک بیشPadina  gymnospora د نشان داد. از خو 

ای انجام شده نشان دهنده تاثیر بیشتر عصاره متانولی  تحقیقات متعددی که بر روی خواص ضدمیکروبی جلبکهای قهوه

بر روی فعالیت ضد میکروبی دو  2009و همکاران در سال   Zelihaمطالعه ای که توان به  از جمله این تحقیقات می .باشد می

بر  2012و همکاران در سال  Sridharan تحقیق ،چند گونه از جلبکهای قهوه ای انجام دادندنوع حالل متانولی و ان هگزانی 

  2015  و همکاران در سال Pandithurai همچنین تحقیق و  Turbinaria conoidesجلبک قهوه ای روی خواص ضد باکتریایی 

اشاره کرد که در  باکتری پاتوژن انسانی بر روی چندSpatoglossum asperum بر روی خواص ضد میکروبی جلبک قهوه ای 

 با نتایج حاصل از این مطالعه مطابقت دارد. ه است وعصاره متانولی تاثیر بیشتری از خود نشان داد همه آنها
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