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بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی جلبک دریایی ()Gracilaria arcuata

از سواحل چابهار
4

جواد پیمانی ،1احمد قرایی ،*2مصطفی غفاری ،3علی طاهری
1دانش آموخته کارشناسی ارشد شیالت،

چکیده

دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه زابل،

زمینه و هدف :با توجه به افزایش روزافزون سویههای مقاوم به دارو در میان انواع

زابل ،ایران.
2دانشیار شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و
پژوهشکده تاالب بینالمللی هامون،
دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.

میکروارگانیسم ها ،یافتن ترکیبات ضدمیکروبی و ضدقارچی از مواد طبیعی که قطعاً اثرات جانبی
کمتری دارد ،از دیرباز مورد توجه محققین بوده است ،لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر
ضدمیکروبی و ضدقارچی عصاره اتانولی جلبک قرمز ( )Gracilaria arcuataازسواحل چابهار
انجام شد.

3دانشیار بهداشت و بیماریهای آبزیان،

روش بررسی :پس از نمونهبرداری عصاره اتانولی جلبک قرمز گراسیالریا آرکوآتا ،خاصیت

گروه شیالت ،دانشکده علوم دریایی،

ضدمیکروبی و ضدقارچی آن بر روی  5سویه باکتری

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
چابهار ،چابهار ،ایران.

،Vibrio cholera ،Proteus vulgari

 Listeria monocytogene ،Staphylococcus aureus ،Escherchia coliو یک گونه قارچ
 Aspergillus flavusمورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با آنتیبیوتیکهای استاندارد مقایسه

4استادیار فرآوری محصوالت شیالتی،

گردید .جهت مقایسه بین گروهها از روش آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه و برای

مرکز تحقیقات علوم زیستی دریای

بررسی اختالف بین میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد.

عمان ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه
دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
چابهار ،ایران.
*

یافتهها :باکتری  V. choleraبیشترین حساسیت را با قطر هاله عدم رشد 11/25±1/35نسبت به
جلبک قرمز دریایی از خود نشان داد ،بهطوریکه نسبت به آنتیبیوتیک تجاری نئومایسین،
اختالف آماری معنیداری داشت ( .)p<1/15باکتری  E. coliنیز بیشترین مقاومت را نسبت به

نویسنده مسئول مکاتبات:

احمد قرایی ،دانشکده منابع طبیعی و
پژوهشکده تاالب بینالمللی هامون،
دانشگاه زابل ،زابل ،ایران؛

عصاره اتانولی جلبک این آزمون از خود نشان داد.
نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،جلبک قرمز ( )Gracilaria arcuataاز سواحل چابهار
دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی باالیی است.
کلید واژههاGracilaria arcuata :؛ ضدباکتریایی؛ ضدقارچی؛ عصاره؛ چابهار ،ایران.
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مقدمه

استفاده قرار میگیرد ( .)11از لحاظ دارویی نیز وجود ترکیبات

مصرف روزافزون داروهای شیمیایی باعث ایجاد خودایمنی و

ضدویروسی و ضدتوموری برای اعضای این جنس گزارش شده

عوارض جانبی دیگر میشود که از خود بیماری خطرناکتر

است ( .)12در کشور ایران جلبکهای دریایی از سه خانواده

است( .)1امروزه ،به دلیل تغییر فرم مقاومتی باکتریها و مقاوم

جلبکهای سبز ،قهوهای و قرمز در سواحل جزر و مدی چابهار

شدن آنها به آنتیبیوتیکهای معمول ،گرایش به جایگزینی آنها با

یافت میشود و تمامی این جلبکها در فصول مختلفی از سال

آنتیبیوتیکهای نوین وجود دارد ( .)2جلبکها منبعی از

قابل بهرهبرداری هستند ( .)13متأسفانه در ایران مطالعات کمی

ترکیبات مفید و فعال زیستی هستند و تاکنون ترکیبات زیستی

روی خواص زیستفعال این منابع ارزشمند انجام گرفته است و

متعدد و با گستره کاربردی متنوعی همچون اثرات آنتیبیوتیکی،

مطالعات متعدد زیست فناوری در این زمینه ضروری میباشد ،لذا

ضدویروسی ،ضدقارچی و ضدسرطانی از جلبکهای پرسلولی

در این تحقیق به بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی جلبک

شناسایی و مشتق شدهاند که بسیاری از متابولیتهای اولیه و ثانویه

قرمز  Gracilaria arcuataسواحل جزر و مدی چابهار علیه 5

این جانداران میتوانند به مواد فعال مورد عالقه صنایع دارویی

سویه باکتری و یک گونه قارچ پرداخته شد.

تبدیل شوند(.)3
تنوع جلبکها بهعنوان بخش مهمی از فلور سواحل جزر و مدی

روش بررسی

اقیانوسها ،دریاها و تولیدکنندگان اولیه اکوسیستمهای دریایی،

جلبک دریایی  Gracilaria arcuataدر فصل زمستان از نواحی

تابع عوامل جغرافیایی و اقلیمی حاکم بر آن مناطق میباشد .در

صخرهای ساحل چابهار جمعآوری و بعد از انتقال به آزمایشگاه

مطالعهای گزارش شده است میزان تولیدات اولیه در بسترهای

میکروبشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و

مرجانی و جلبکی میتواند از میزان تولیدات اولیه در جنگلهای

شستشو ،در آون در دمای 61°Cخشک گردید 21g .پودر

پرباران مناطق حارهای بیشتر باشد ( .)4این منبع پرارزش

آسیابشده با  211mlاتانول  16درجه مخلوط و به مدت 48

بیولوژیکی دارای کاربردهای گوناگونی است که استفاده از

ساعت در تاریکی نگهداری شد .هر  16ساعت محتویات ارلن به

جلبکها بهعنوان غذا و دارو بیش از سایر جنبهها ،نظر انسان را

مدت  25دقیقه هم زده شد و پس از  48ساعت این محتویات

بهخود جلب کرده است ( .)6،5جلبکهای دریایی حاوی مقادیر

بهوسیله کاغذ صافی واتمن شماره  1صاف و عصاره تغلیظشده

باالیی ویتامین ،مواد معدنی ،پروتئین ،کاروتنوئید ،فیبر و اسیدهای

توسط فیلتر 1/22میکرون استریل شد (.)14

چرب ضروری هستند و کاربرد غذایی دارند .جلبکها عالوه بر

باکتریهای  S.aureus ،E. coli ،P. vulgaris ،V. choleraو

غذا میتوانند کاربرد صنعتی ،آرایشی و پزشکی نیز داشته باشند

 L. monocytogenesمورد استفاده در این تحقیق از مرکز

( .)7جلبکها بهواسطه داشتن پلیساکاریدهای ارزشمندی مانند

کلکسیون قارچ و باکتریهای ایران خریداری شد .یک روز قبل

(آگار ،کاراژینان و آلژینات) دارای ارزش و اهمیت اقتصادی

از آزمون ضدمیکروبی ،از کشت مادر مقداری به محیط مولر

زیادی هستند ( .)8همچنین جلبکها در سه گروه اصلی سبز ،قرمز

هینتون براث اضافه و پس از  24ساعت انکوباسیون در فاز

و قهوهای طبقهبندی میشوند ( .)1جلبک قرمز ،بهویژه جنس

لگاریتمی رشد باکتری با استفاده از اسپکتروفتومتر ،غلظت

گراسیالریا از منابع اصلی استخراج آگار محسوب شده ،که

باکتریها با لوله استاندارد مکفارلند شماره  1/5برابر شد .در

بهواسطه رشد سریع و داشتن خاصیت ژل زیاد بیش از سایر

ادامه ،با استفاده از یک سواپ پنبه استریل ،سوسپانسیون باکتریایی

آگاروفیتها مورد توجه میباشد ( .)11همچنین اکثر اعضای

روی محیط آگار کشت داده شد ،و سپس روی محیط آگار،

جنس گراسیالریا دارای کاربردهای زیادی هستند .این جلبک در

دیسکهای آماده بالنک (محصول شرکت ایران دارو) به ظرفیت

برخی از کشورها بهعنوان ماده خام برای استخراج مواد

 25µlبه فاصله حداقل  25mlاز یکدیگر و از لبه پلیت بهوسیله

پلـیساکـارید و یا بهصـورت مستقیم بـهعنـوان سبـزی تـازه مـورد

یک پنس استریل بهدقت قرار گرفت.
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در مرحله بعد ،مقدار  21µlاز عصاره اتانولی به دیسکها توسط

آخرین لولهای که هیچ کدورتی در آن دیده نشد ،بهعنوان حداقل

سمپلر  21تزریق گردید .همچنین از دیسکهای استاندارد

غلظت ممانعتکنندگی رشد در نظر گرفته شد .از تمام لولههای

نئومایسین و جنتامایسین (ساخت شرکت ایران دارو) بهعنوان

فاقد کدورت رشد جهت تعیین حداقل غلظت کشندگی عصاره

استاندارد استفاده شد .در ادامه ،پلیتها در دمای 37°Cانکوبه

جلبکی ،به روش پور پلیت کشت داده شد و آخرین غلظت از

شدند و هاله عدم رشد باکتریها با استفاده از کولیس ورنیه

عصاره که قادر به مرگ  %11/1از باکتریهای زنده اولیه بود،

اندازهگیری و ثبت گردید .آزمایش با  3بار تکرار انجام شد.

بهعنوان حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم در نظر گرفته

جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده ،روش رقتهای متوالی در

شد ،این آزمایشها  3بار تکرار گردید.

لوله برای عصاره جلبکی به کار برده شد .برای هر باکتری از یک

برای انجام آزمون ضدقارچی از روش کاشت قارچ مورد در

سری لوله آزمایش  1تایی استفاده گردید که شامل  7عدد لوله

محیط کشت  Saburud dextrose agarاستفاده شد؛ بدین صورت

برای رقتهای مختلف ،یک لوله شاهد مثبت و یک لوله شاهد

که  511µlعصاره جلبک قبل از سرد شدن محیط کشت،

منفی بود .به لولههای آزمایشی 1ml ،محلول نوترینت براث اضافه

اتوکالو و درون پلیت استریل ریخته شد و پس از اضافه شدن

و استریل گردید .بعد از فیلترکردن عصاره توسط فیلتر میکروبی

محیط کشت به آن در جهت عقربههای ساعت با دقت هم زده

 1/22میکرون ،مقدار  1mlاز عصاره به لوله شماره  1اضافه و بعد

شد .در ادامه بعد از سرد شدن محیط کشت ،قارچ

از هموژن کردن آن 1ml ،از مایع هموژن به لوله شماره  2و به

خـریـداریشـده از مـرکـز کلکسیـون قـارچ و باکتـریهـای ایران

ترتیب تا لوله شماره  7منتقل گردید 1ml ،از لوله شماره  7نیز دور

بهوسیله یک پیپت پاستور استریل در وسط محیط کشت داده شد،

ریخته شد .به لولههای( )1-7غیر از شاهد منفی 11µl ،از کشت

سپس به مدت  72ساعت در دمای  37°Cانکوبه شد .از یک

رقیقشده در محیط مایع (کشت استانداردشده با  1/5مک فارلند،

محیط کشت جداگانه حاوی قارچ نیز جهت کنترل مثبت (شاهد)

که به نسبت  1/511رقیق شده است) اضافه شد .در ادامه تمامی

استفاده گردید .پس از این مدت ،رشد بسیار اندکی در محیط

لولهها پس از انکوباسیون در دمای  37°Cو به مدت  24ساعت ،از

کشت مشاهده شد (شکل).

A. flavus

نظر کدورت ناشی از باکتری بررسی شدند.

شکل :کشت A. flavusدر دو محیط کشت حاوی عصاره جلبک و فاقد عصاره

الف) کشت قارچ  A.flavusدر محیط کشت حاوی عصاره جلبکی

ب) کشت شاهد در محیط فاقد عصاره جلبکی

جهت تحلیل دادهها از آزمونهای آماری تی مستقل و آنالیز

عصاره جلبک با قطر هاله عدم رشد  11/25±1/35mmاز خود

واریانس یکطرفه و برای بررسی اختالف میانگینها از آزمون

نشان داد که در مقایسه با نتایج آنتیبیوتیکها عصاره جلبک از

دانکن استفاده شد.

تأثیر باالیی برخوردار بود ( .)p<1/15همچنین تأثیر مثبت عصاره
بر روی دیگر باکتریهای مورد پژوهش بهخوبی مشخص گردید.

یافتهها

اثر عصاره مذکور در تمام موارد بجز باکتری گرم منفی

در این مطالعه باکتری  V. choleraبیشتـرین حساسیت را نسبت بـه

نسبت به آنتیبیوتیکهای تجاری بیشتر بود .تأثیر عصـاره بـر روی

E. coli
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باکتریهای ،P. Vulgaris ،L. monocytogenes ،E. coli

 V. choleraeدر مقایسه با آنتیبیوتیک جنتامایسین ،اختالف

اختالف معنیداری با آنتیبیوتیک نئومایسین نشان داد (،)p<1/15

معنیداری وجود داشت ( .)p<1/15در ارتباط با اثر ضدقارچی

اما تفاوت معنیداری با آنتیبیوتیک جنتامایسین در باکتریهای

جلبک نیز میتوان اذعان داشت عصاره مذکور بهخوبی از رشد

 S. aureusو  V. choleraمشاهده نشد ( .)p>1/15ازطرفی،

قارچ  A. flavusجلوگیری کرده است (جدول).

بیـن تـأثیـر عصـاره مـذکـور روی بـاکتـری  L.monocytogenesو
جدول :مقایسه قطرهاله عدم رشد ( )mmعصاره مورد و آنتیبیوتیک استاندارد روی میکروارگانسیمهای مورد مطالعه
باکتریها
L. monocytogenes

عصاره اتانولی
a

11/17±1/21

نئومایسین
c

6/74±1/41

جنتاماسین
b

8/31±1/14

11/35±1/75a

-

E. coli

7/8±1/4b

11/85±1/55a

-

P.vulgaris

11/5±1/71a

7/25±1/15b

-

V.cholerae

11/25±1/35a

-

7/4±1/1b

S. aureus

*

11±1/2a

هاله عدم رشد مشاهده نشد.
حروف التین همنام در هر ردیف نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار درتیمارها میباشد.

در این تحقیق از هگزان ،اتیل استات ،استون و متانول جهت

بحث
Gracilaria arcuata

عصارهگیری استفاده شد .نتایج بررسی نشان داد عصاره استونی

بیشترین تأثیر را بر باکتری  V. choleraeنشان داد ،که اختالف

بهدست آمده از جلبکهای مورد نظر اثر ضدباکتریایی بیشتری

معنیداری با آنتیبیوتیک نئومایسین داشت .همچنین این عصاره

نسبت به روشهای دیگر عصارهگیری دارد .همچنین در تحقیق

از رشد سایر باکتریهای مورد بررسی جلوگیری کرد .در سالهای

دیگری از عصاره جلبک قرمز  G. fisheriبرای پیشگیری از

اخیر استفاده گسترده از آنتیبیوتیکها باعث بهوجود آمدن

عفونت با  Vibrio harveyiدر میگوی ببری سیاه

سویههای مقاوم میکروارگانیسم و افزایش روزافزون مقاومت

 monodonpenaeusاستفاده شد .در این بررسی عصاره جلبک از

آنتیبیوتیکی در سراسر جهان شده است (.)15

موادی مانند اتانول ،متانول ،کلروفرم و هگزان تشکیل شده بود.

جلبکهای دریایی در صنایع کاغذسازی ،نساجی ،رنگسازی،

نتایج نشان داد عصاره متانولی  G. fisheriدارای اثرات

تهیه فیلمهای عکاسی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،علوم پزشکی،

ضدباکتریایی بوده و میتواند از میگو در برابر

داروسازی و دندانپزشکی ،تهیه محیطهای کشت میکروبی ،تهیه

محافظت کند ( .)22در اکثر مطالعات انجامشده عصارههای

قرصها ،شربتهای دارویی ،قالبهای اولیه دندان و در تغذیه

بهدست آمده از جلبکهای قرمز ،خواص ضدباکتریایی بیشتری

بهطور مستقیم و غیرمستقیم مورد استفاده قرار میگیرند (.)16

نسبت به سایر جلبکها (قهوهای و سبز) دارند (،)23-25

تاکنون ،ترکیبات زیستی متعددی با گستره کاربردی متنوعی

درصورتیکه بررسی  Caccameseو همکاران در سالهای 1181و

همچون اثرات آنتیبیوتیکی ،ضدویروسی ،ضدقارچی و

 1185نشان داد عصاره جلبکهای قهوهای دارای تأثیر

ضدسرطانی از جلبکهای پرسلولی شناسایی و استخراج شده

ضدباکتریایی بیشتری نسبت به جلبکهای قرمز میباشد (.)27،26

است و بسیاری از متابولیتهای اولیه و یا ثانویه این جانداران

 Manivannanو همکاران (سال  )2111نیز فعالیت ضدباکتریایی

میتوانند به مواد زیست فعال مورد استفاده در صنایع دارویی

جلبکهای قهوهای سواحل  Vedalaiرا مورد بررسی قرار دادند.

تبدیل شوند ( Rosaline .)17-21و همکاران (سال  )2112خواص

در این مطالعه از  7روش عصارهگیری متانولی ،استونی ،پترولیوم

Tamil Nadu

اتر ،اتانولی ،اتیل استات ،کلروفرمی و دیاتیل اتر استفاده شد.

در مطالعه حاضر عصاره اتانولی جلبک

ضدباکتریایی تعدادی از جلبکهای سواحل
جنوب هند را مورد مطالعه قرار دادند (.)21
07

V. haveyi

نتـایـج نشـان داد عصـاره متـانـولـی دارای تأثیـر بیشتـری نسبت بـه
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دیگر روشهـای عصـارهگـیـری مـیبـاشـد ،همچنـیـن بـاکـتـری

خشکیزی؛ انجام تیمار گرمایی میتواند خاصیت ضدباکتری

 Bacillus subtilusبیشترین حساسیت را نسبت به عصاره متانولی

عصاره گیاهان دریایی را از بین ببرد ،که این مسئله شاید به دلیل

جلبک  Padinagymnosporaاز خود نشان داد .دلیل این تفاوت

شکستن ساختار بیوشیمیایی ماده فعال ضدباکتری عصاره در اثر

را میتوان به فاکتورهایی از قبیل فصل جمعآوری آنها ،محیط و

تیمار گرمایی باشد .برهمین اساس ،عصاره بدون خشک شدن و

مراحل مختلف رشد جلبک ،روشهای عصارهگیری و گونه

تنها با استفاده از فیلتر میکروبی  1/22میکرون و امتزاج با محیط

جلبک نسبت داد (.)28

کشت مایع (نوترینت براث) ،مورد بررسی حداقل غلظت

در مطالعه حاضر تأثیر عصاره اتانولی جلبک بر روی باکتریهای

کشندگی قرار گرفت و مشخص گردید با افزایش غلظت عصاره،

 S. aureusو  E. coliبا پژوهش  Kolanjinathanو همکاران

تعداد کلنیهای باکتریایی بهشدت کاهش مییابد .بر این اساس

(سال  )2111مطابقت داشت ( .)21در مطالعه  Vallinayagamو

درصورتیکه امکان خشک کردن عصاره با روشی غیر از روش

همکاران (سال  )2111نیز عصاره کلروفرمی جلبک قرمز

گرمایی مانند خشک کردن انجمادی انجام شود ،میزان حداقل

 G. edulisاز رشد باکتریهای  S. aureusو  V. choleraeبه

غلظت کشندگی قابل بررسی دقیقتر خواهد بود .لذا در مطالعه

ترتیب با قطر هاله عدم رشد  8/8±1/21و 5/63±1/35mm

حاضر عصاره مذکور با داشتن خواص ضدقارچی باال توانست از

جلوگیری کرد ،درصورتیکه عصاره اتانولی جلبک در پژوهش

رشد قارچ  A. flavusتا  72ساعت جلوگیری کند .پیشنهاد میشود

حاضر روی باکتریهای مذکور تأثیر بیشتری داشت که میتوان

از دیگر روشهای عصارهگیری مانند متانولی ،کلروفرمی ،استونی

در این رابطه گونه جلبک و روش عصارهگیری را مؤثر دانست

برای بررسی خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی این جلبک

( .)31این تفاوت در بررسی ضدباکتریایی جلبکهای جنوب

استفاده شود.

شرقی هند نیز مشاهده شده است .برخالف نتایج مطالعه حاضر در
پژوهش وی عصاره متانولی جلبک قرمز  G. foliferaتأثیری روی

نتیجهگیری

باکتری  E. coliنداشت ( .)31همچنین عصاره متانولی جلبکهای

طبق نتایج این مطالعه ،جلبک قرمز  Gracilaria arcuataاز

قرمز  G. corticataو  G. foliiferaسواحل کراچی پاکستان نیز

سواحل چابهار دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچ باالیی

تأثیری روی باکتریهای  S. aureusو  E. coliاز خود نشان نداد

است.

( ،)32درحالیکه جلبک قرمز مورد بررسی بهخوبی باعث عدم
رشد باکتریهای مذکور شد ،که میتوان عواملی مانند فصل

تشکر و قدردانی

جمعآوری ،محیط و مراحل مختلف رشد جلبک ،روشهای

بدین وسیله نویسندگان این مقاله از آقای مهندس امیرسیفان و

عصارهگیری و گونه جلبک را از دالیل این تفاوت دانست .اما در

کارشناسان محترم مرکز تحقیقات شیالت آبهای سواحل دور

مورد حداقل غلظت کشندگی در مطالعه حاضر باید عنوان نمود

چابهار به خاطر همکاری در این بررسی و دانشگاه دریانوردی و

با توجه به پیش تیمار انجامشده جهت خشک کردن عصاره

علوم دریایی چابهار برای فراهم آوردن امکانات آزمایشگاهی و

بهدست آمده و حداقل غلظت کشندگی مشخص است برخالف

حمایت معنوی این تحقیق و دانشگاه زابل به جهت حمایت مالی

روشهای معمـول بـرای خشک کـردن عصـاره گیـاهـان دارویـی

تقدیر و تشکر میکنند.
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