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حداقل غلظت یشااندگی ،حداقل
غلظت مهارینندگی ،عصاره.

زمینهه و دهد افزایش مقاومت بایتریهای پاتو ن به آنتیبیوتی ها و پیدایش بیماریهای جدید از چالشهای
بشار اسات .از یرفی ،فراوانی و تنوع متابولیتهای اانویه در جلب دریایی ،آنها را به مادة اولیه برای ساخت دارو
در صااانعت تبدیل یرده اسااات .عمدة متابولیتهای اانویة جلب های دریایی ترییبات هالو نه اسااات یه خواص
ضدمیکروبی ،ضدقارچی و ضدویروسی دارد.
مواد و روشدا عمل عصااارهگیری با حاللهای آلی متانول و انهگزان به دو روش اولتراسااوند و خییاااندن انجام
شاد .از آزمونهای انتشاار دییا  ،حداقل غلظت مهارینندگی و حداقل غلظت یشاندگی بهمنظور بررسی خواص
ضدمیکروبی علیه بایتریهای موردمحالعه است اده شد .آنالیز دادهها از یریا آنالیز واریانس ی یرفه انجام شد.
Dictyota
یافتهدا  :بایتری لییاتریا مونوساایتو نز بیشترین میزان حیاسیت را نیبت به عصارة انهگزانی جلب
 cervicornisدر رقت ) 1/0جرم /حج د از خود نشاان داد یه در مقاییاه با ساایر رقتها اختالف معناداری نداشت
)p>8/80د .عصاارههای اساتخرا شده به روش خییاندن هیچ گونه هالة عدمرشدی علیه بایتریهای مورد محالعه
ایجاد نکرد.
نتیجهگیری با توجه به استانداردها عصارههای الکلی جلب  Dictyota cervicornisخاصیت ضدبایتریایی محلوبی
ندارد ،اما در صورت خالصسازی ترییبات عصاره ،میتوان به نتایج محلوبتری رسید.

مقدمه
افزایش مقااومات باایتریهاای پااتو ن باه آنتیبیوتیا هاا و
پیدایش بیماریهای جدید از چالشهای بشاار اساات .مقاومت
بایتریها در برابر آنتیبیوتی ها معموالً بر اساس سازویارهایی
نظیر تولیاد آنزی های تخریبینندة دارو ،تغییر در گیرندههای
دارو در ساح بایتری ،تغییر در ساختار دیوارة سلولی بایتری
و دساتیابی به میایرهای متابولیکی فرعی صورت میگیرد یه
جبرانینندة واینش مهارشااادة داروسااات ،یه یا بهصاااورت
موتااسااایون )جهشد خودبهخودی روی نهای ینترلینندة

حیااسایت بایتری یا از یریا انتقال پالسمید ،از ی
به بایتری دیگر منتقل میشود [.]1
در مقاابال ،پوشاااش گیاهی زمینی و فلور دریایی بهمنزلة
منبعی ارزشمند برای یشااد داروهای جدید اساات .از قرنها
پیش ،بییاری از جلب های دریایی با توجه به پتانییل درمانی
باال برای داروهای سااانتی اسااات اده شااادهاند .فراوانی و تنوع
متاابولیاتهاای اانویه در جلب دریایی ،آنها را به مادة اولیه
برای سااااخات دارو در صااانعات تبادیل یرده اسااات .عمدة
متابولیتهای اانویة جلب های دریایی ترییبات هالو نه اساات
یه از خود خواص ضادمیکروبی ،ضاادقارچی و ضاادویروسی به

* نویسندة مسئول :مصطفی غفاری
نشانی :چابهار ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تلفن 8900721545890 :دورنگار88900720257507 :
رایانهmgmostafaghaffari@gmail.com :
شناسه 0000-0001-9776-5971 :ORCID
مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،دورة  ،50شمارة  ،5خرداد و تیر  ،1294ص 100-101
آدرس سایت http://jsums.medsab.ac.ir :رایانامهjournal@medsab.ac.ir :
شاپای چاپی1080-4704 :

بایتری

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،خرداد و تیر  ،7967دورة  ،52شمارة 5

نمایش میگذارد [.]5
در سال  5818محالعهای در زمینة فعالیت ضدمیکروبی دو
گونه جلب قهوهای  Ascophyllum nodosumو Laminaria
 digitataعلیه بایتریهای گرم مثبت و گرم من ی انجام شااد.
عصااارهگیری با اسااتون و متانول انجام شااد .عملکرد عصااارة
متانولی بهتر بود .عصارة جلب ها فعالیت ضدمیکروبی قویتری
در برابر باایتریهاای گرم مثبات )Listeria monocytogenes
وS.aureusد نیاااباات باه بااایتریهااای گرم من ی ) E.coliو
Pseudomonas aeruginosaد از خود نشان داد .عصارة متانولی
جلب ا  Ascophyllum nodosumبر لییاااتریااا و ای یوالی
بهترتیب با هالة عدمرشاادی به قحر  4≥ mmو  ›5بیشااترین
تأایر را داشت [.]2
در ساااال  ،5818محااالعااهای در زمین اة بررسااای خواص
ضااادمیکروبی گروهی از جلبا هااای قرمز در برابر تعاادادی از
بایتریهای گرم مثبت ،گرم من ی و قارچها انجام شااد .عصارهها
بهیور میانگین منحقة مهاری  17-9میلیمتری داشاات MIC .و
 MBCگوناههای بایتری انتخابی بهترتیب دامنهای بین mg/ml
 50-1888و  588-088 mg/mlداشت [.]7
یبا محاالعاات انجامشاااده ،فراوانی و تنوع متابولیتهای
اانویه در جلب های دریایی ،آنها را به مادة اولیه برای ساخت
دارو در صنعت تبدیل یرده است .در ایران هیچ فعالیت صنعتی
در جهت اساات اده از ترییبات ضاادمیکروبی جلب های دریایی
انجام نشده است .بنابراین تحقیا حاضر با هدف بررسی خواص
ضدمیکروبی جلب قهوهای  Dictyota cervicornisانجام شد.

مواد و روشها
تهیه و آمادهسازی نمونهدای جلبکی
نمونهبرداری از جلب قهوهای  Dictyota cervicornisاز منحقة
بین جزر و مادی پال سااااحلی تیس باا موقعیات جغرافیایی
ˊN=25021وˊ E=060036در فصااال پاااییز و در آ ر  1297در
چابهار انجام شد .نمونههای جمعآوریشده در یییههای نایلونی
حااوی آب دریاا نگاهداری و سااابس به آزمایشاااگاه دانشاااگاه
دریانوردی و علوم دریایی چابهار منتقل شد.
نخیت ،جلب ها با دقت با آب شیرین شیته شد تا امالح،
شن ،ماسه و سایر جانوران از آن جدا شود .در نهایت ،جلب ها
بهمدت دو ه ته در سااایه در دمای 10-10درجة سااانتیگراد
خشا شاد .سابس ،جلب های خشا شااده با آسیاب برقی
یامالً پودر شد.
عصارهگیری
عمل عصارهگیری به دو روش اولتراسوند و خییاندن انجام شد.

غفاری و دمکاران

عصارهگیری بهروش خیساندن
باهمیزان  58گرم از پودر نموناههای جلبکی به درون ارلنمایر
منتقل شد 588 .میلیلیتر از حاللهای آلی متانول ،انهگزان،
اتیلاستات ،آب -متانول و آب  08درجه بهیور جداگانه به این
پودرها اضااافه و بهمدت  57ساااعت روی شاایکر قرار داده شااد
[ .]0بعد از  57سااااعت محتویات ارلن با یاغذ صاااافی واتمن
شامارة  1صاف و از فیلتر میکروبی  8/55میکرون رد شد .برای
هر تیمار جلب ها توزین و به بشااارهای  08 mlمنتقل شاااد.
عملیات استخرا با نیبت جلب به حالل ) 1:18 ،1:0و1:10د
انجام شاااد .اساااتخرا با حاللهای آلی قحبی متانول و حالل
غیرقحبی انهگزان صاااورت گرفت .عصاااارهگیری از جلب با
دستگاه همو نایزراولتراسونی )شریت فناوری ایرانیان پژوهش
نصااایرد باهمدت  18دقیقه با یولمو  08با دمای  50درجة
سانتیگراد انجام شد .بعد از پایان این مرحله محلولها بهمدت
 57ساااعت در تاریکی محلا نگهداری شااد .ساابس ،نمونهها با
اساات اده از لولههای اسااتریل بهمدت  10دقیقه با دور 1088
ساااانتری یو شاااد .مایع رویی با فیلتر میکروبی  8/55میکرون
فیلتر و در فریزر -58 .نگهداری شد [.]0
تهیة باکتری
بایتریهای مورد محالعه در این تحقیا شامل بایتریهای گرم
مانا یPTCC 1399) E.coliدPseudomonas aeruginosa ،
)PTCC1430د و بایتری گرم مثبت Listeriamonocytogenes
) PTCC 1163د بود یه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران خریداری شد .نخیت ،از استوکهای اصلی این بایتریها
یشات  57سااعته بهروش خحی تهیه شااد .سبس ،در شرایط
اسااتریل از بایتریهای مورد محالعه ت یلونی با لوپ اسااتریل
در یناار شاااعله برداشاااته و در لولة آزمایش حاوی آب مقحر
اسااتریل یا محیط یشاات نوترینت برات یشاات داده شااد .این
لولهها در دمای  24درجة سانتیگراد در انکوباتور قرار داده شد
تا بایتری رشد یند .یدورت محیط حاوی بایتری با م فارلند
) 180×1/0بایترید سنجش شد [.]4
( disc

آزمون ضههدمیکروبی بها روش انتشههار دیسهه
)diffusion test
در بررسای آاار ضدبایتریایی از تیت آنتیبیوگرام است اده شد.
در این آزمون محیط یشاات مورد اساات اده نوترینت آگار بود.
نخیات ،عمل تلقی بایتریایی با سوآپ استریل در تمام سح
پتری دیشهای حاوی محیط یشت نوترینت آگار در سه زاویة
مختلد بهصاااورت چمنی یشااات داده شاااد .در مرحلة بعد با
است اده از پنساستریل دیی های آمادة بالن )شریت پادتن
یبد با فاصلة مناسب بر سح محیط یشت قرار داده شد و با

خواص ضدمیکروبی جلب
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دریایی

یمی فشار روی محیط یشت اابت شد .مقدار  58میکرولیتر از
عصارة استریلشدة جلب ها با است اده از سمبلر به دیی های
بالن اضاافه شد .برای ینترل مثبت از آنتیبیوتی استاندارد
جنتاماییین و نئوماییین )ساخت شریت پادتن یبد است اده
شد .دیی های بارگذاری شده بر سح محیط یشت بهصورت
وارونه بهمدت  28دقیقه در یخچال با دمای  7درجة سانتیگراد
نگهداری شاااد .بعد از این مرحله ،پلیتها به انکوباتور با دمای
 24درجة ساانتیگراد بهمدت  57ساااعت منتقل شااد .سبس،
قحر هاالة عدمرشاااد ایراف دییااا با یولیس ورنیه بهدقت
اندازهگیری شاد .قابل یر است تمام آزمایشها با سه بار تکرار
انجام شد [.]0
( minimum

تهیهیین کمترین غل ههت مهههارکننههدگی
)inhibitory concentration
برای تعیین  MICاز روش اسااتاندارد میکرودایلوشاان اساات اده
شد .نخیت ،میزان  188میکرولیتر از باالترین غلظت عصارهها
)باالترین غلظت مورد نظر برای تیاات  ،MICیه  8/55بودد را
به چاه نخیاات پلیتهای میکروتیتر اضااافه یردی یه قبال
حاوی  188میکرولیتر محیط یشاات نوترینت برات بود .بعد از
مخلوطیردن محتویات چاه نخیاات ،مقدار  188میکرولیتر
برداشااته و به چاه دوم اضااافه شااد .این یار تا آخرین رقت
مورد نظر عصاره انجام و از چاه آخر  188میکرولیتر برداشته
و دور ریخته شاد .بعد از آن  188میکرولیتر از ساوسابانییون
باایتریایی معادل نی م فارلند به چاه های محیط یشااات
نوترینت برات و رقتهای مختلد عصارهها اضافه شد و بهمدت
 57ساعت در دمای  24درجة سانتیگراد در انکوباتور قرار داده
شاد .میکروپلیتها در زمان صا ر و  57ساعت با دستگاه االیزا
ریدر )مدل )DA-3200د شاریت مهندسای پزشکی گارنید در
یول مو  078 nmخوانده شد .بعد از مقاییة اعداد بین زمان
ص ر و  57پایینترین غلظتی یه در آن هیچ گونه رشد بایتری
مشاهده نشد ،یعنی خانههایی از میکروپلیت یه اعداد زمان 57
آن نیاابت به زمان ص ا ر یاهش یافته یا اابت مانده بودMIC ،
در نظر گرفته شاد [ .]9ردیدهای ینترل مثبت )محیط یشت
نوتریناات برات ،بااایتری وDMSOد و ینترل من ی )عصااااره،
محیط یشاات و DMSOد در نظر گرفته شااد .تمام آزمایشها
برای ساه بار تکرار شاد و میانگین دادههای بهدستآمده نتایج
نهایی  MICگزارش شد [.]18

ت کشندگی ( minimum bactericidal

تییین حداقل غل
)concentration
میزان  0میکرولیتر از چااها هاایی یه رشاااد بایتری در آن
متوقد شااده بود ،در پلیتهای حاوی محیط یشاات نوترینت
آگار بهروش پورپلیت یشاات داده و بهمدت  57-55ساااعت در
دماای  24درجاة ساااانتیگراد در انکوبااتور نگااهداری شاااد.
پایینترین غلظت عصاره یه در آن  99/9درصد بایتریها رشد
نداشت  MBCدر نظر گرفته شد [.]11

محاسبات آماری
تجزیهوتحلیل آماری با اساات اده از نرمافزار  Spssنیااخة  51با
آزمون آنالیز واریانس ی یرفه انجام شد .عمل مقاییة میانگین
با پسآزمون تویی سنجیده شد.

یافتهها
نتایج مربوط به دییا دی و ن عصاارههای تهیهشده به روش
خییاندن .هیچ گونه هالة عدمرشدی در برابر بایتریهای مورد
محالعه مشاهده نشد.
دیفوژن عصارهدای تهیهشده به

نتایج مربوط به دیس
روش اولتراسوند.
در محالعة حاضار بایتری  Listeria monocytogenesبیشترین
میزان حیاسیت را نیبت به عصارة انهگزانی جلب Dictyota
 cervicornisباا قحر هااالاة عاادمرشااادی برابر بااا 11/22±1
میلیمتر در رقاات  1/0جرم /حج از خود نشاااان داد یااه در
مقاااییااااه بااا رقااتهااای  1/18و  1/10جرم /حج اختالف
Dictyota
معناداری نداشت )p>8/80د .عصارة متانولی جلب
 cervicornisتوانیاات بیشااترین میزان هالة عدمرشااد را علیه
باایتری ایکوالی بهمیزان  9/00±8/5میلیمتر ایجاد یند یه با
آنتیبیوتی اساااتاندارد جنتاماییاااین و نئوماییاااین اختالف
معناداری نداشاات )p>8/80د .بهیور یلی ،عصااارة متانولی در
رقاات  1/0جرم /حج جلب ا  Dictyota cervicornisعلیااه
بایتریهای ایکالی ،لییاااتریا مونوسااایتو نز و ساااودوموناس
آئرو ینوزا بهترتیب هالة عدمرشدی برابر با 9/0±1 ،9/00±8/5
و 9/22 ±1میلی متر ایجاد یرد یه با آنتیبیوتی اساااتاندارد
جنتاامااییاااین و نئومااییاااین اختالف معناداری نداشااات
)p>8/80د.
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غفاری و دمکاران
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دریایی

نتایج حاصل از حداقل غل ت مهارکنندگی و حداقل غل تکشندگی
جدول  .7مقادیر  MICو  MBCعصارهدای جلبکی علیه باکتریدای مورد مطالیه

بایتریهای مورد محالعه
عصارههای جلبکی )mg/mlد
عصارة متانولی Dictyita
cervicornis
عصارة انهگزانی Dictyita
cervicornis

Listeria monocytogenes

E.coli

Pseudomonas aeruginosa

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

8/11

8/80

8/11

8/80

8/55

8/11

8/55

8/11

8/55

8/11

8/55

8/11

بر اساس نتایج یرشده در جدول  ،1یمترین میزان
Dictyota
و  MBCعصااااارة متااانولی و انهگزانی جلب ا
 cervicornisبرای بایتری ای یوالی و لییااتریا مونوساایتو نز
بااهترتیااب در غلظااتهااای  8/80و  8/11میلیگرم/میلیلیتر
بهدسات آمد .بیشاترین میزان  MICو  MBCمشااهدهشده در
تحقیا حاضر متعلا به بایتری سودوموناس آئرو ینوزا بهترتیب
در غلظتهای  8/11و  8/55میلیگرم /میلیلیتر بود.
MIC

بحث
نتایج دییا دی و ن در محالعة حاضار حایی از آن اسات یه
عصارة انهگزانی جلب  Dictyota cervicornisبیشترین تأایر
را بر بایتری لییااتریامونوسااایتو نز داشاات و عصااارة متانولی
جلب  Dictyota cervicornisبر سه گونه بایتری مورد محالعه
با یکدیگر اختالف معناداری نداشت .بر اساس جدول  ،1عصارة
متانولی حداقل غلظت مهارینندگی و حداقل غلظتیشااندگی
بهتری نیبت به عصارة ان هگزانی داشت
سالوادور و همکاران [ ]15اار آنتیبایتریال چندین گونه از
جلبا هاا علیاه مجموعاهای از بایتریهای گرم مثبت و گرم
من ی را بررسااای یردند .عمل عصاااارهگیری از جلب ها به دو
صااورت تازه و لیوفیلیزه در چهار فصاال پاییز ،زمیااتان ،بهار و
تابیاتان با حالل آلی متانول -تولوئن به روش خییاندن انجام
شااد .عصااارة هیچیدام از جلب های dichtomamontagne
 Dictyota fascial Dictyotaa ,Dictyota spiralisهیچ گونه
اار مهاری علیه  E.coliو Pseudomonas aeruginosaنداشاات
یه مشابه با نتایج بهدستآمده در این پژوهش بود.
دمیرل و همکاران [ ]12نیز با بررسای عصارههای متانولی،
انهگزانی و دییلرومتااانی دو گونااه از جلب ا هااای قهوهای
 Dictyotad ichotomaو  Dictyotavar.implexaعلیااه چنااد
ساااویاه بااایتری گرم مثبات و گرم من ی نشاااان دادنااد یااه
عصاااارههای متانولی و انهگزانی هیچ یدام از این جلب ها بر
دو سویة مت اوت از ایکوالی تأایر مهاری نداشت.
تونی و همکااران []17در بررسااای فعاالیت آنتیبایتریال

عصاارة استونی ،متانولی ،دیاتیل اتر و اتانول گونههای جلبکی
قرمز و قهوه ای و سابز علیه چندین سویه بایتری گرم من ی و
گرم مثبت نشااان دادند یه فقط عصااارة اتانولی جلب قهوهای
 Dictyota linearisبر بایتری  E.coliاار مهاری داشت ،این در
حالی است یه بقیة عصارهها ،بهویژه عصارة متانولی این جلب ،
هیچ تاأایری بر این باایتری نداشااات یه با نتایج این پژوهش
مغاایر بود .علت ت اوت در نتایج را میتوان به ت اوت در گونهها
نیبت داد.
یادام و همکاران [ ]10اساااتخرا ترییب المینارین از دو
گوناه جلبا قهوهای  Ascophyllum nodosumو Laminari
 ahyperboreaرا باا دو روش اولتراساااوناد و جاامد  -مایع با
حاللهای آب و  8/1 Hclموالر انجام دادند .اسااتخرا به روش
اولتراسااوند در مقاییااه با روش جامد– مایع روش یارآمدتری
برای اساااتخرا المیناارین بود و باهمادت زمان یمتری برای
اسااتخرا نیاز بود ،بهیوری یه مدت زمان اسااتخرا در روش
اولتراسااوند  10دقیقه و در روش جامد– مایع دو ساااعت و نی
بود [.]10
یادام و همکاران [ ]10در محالعة دیگری بهمنظور استخرا
ترییباات بیوایتیو از جلب قهوهای Ascophyllum nodosum
باه روش اولتراساااوند ،این روش را روش موفقی برای افزایش
رانادمان اساااتخرا ترییبات فنولی و اورونی اساااید معرفی
یردند.
هااناک یایو و همکاران [ ]14روش اولتراساااوند را روش
محلوبی برای اسااتخرا ترییبات فنولی از گیاه ه تبند اپنی
معرفی یردند .اسااتخرا ساااپونین ،گالوتانین و ترییبات فنولی
یل بهروش اولتراسوند در سه یول مو 518 KHZ ،70KHZ
و  1MHZاز  Spirogyra sp.با حاللهای آب  90درجه ،استون،
متانول و اتانول را چامبا و همکاران [ ]10در سال  5810انجام
داند .بیشاترین میزان اساتخرا ساپونین ،گالوتانین و ترییبات
فنلی یل بهترتیب متعلا به عصااارة اتانولی ،اسااتونی و متانولی
در یول مو  70 KHZبود .در بررسااای آنتیبااایتریااال این

5  شمارة،52  دورة،7967  خرداد و تیر،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

غفاری و دمکاران

 بهروشDunaliellater tiolecta  ازb  وa بتایاروتن و یلروفیل
اولتراسااوند در مقاییااه با روشهای ساانتی مثل خییاااندن
 این در حالی اسااات یه.راندمان اساااتخرا را افزایش میدهد
 براسااااس این پژوهش.مادت زمان اساااتخرا یاهش مییابد
استخرا ترییبات آنتیبایتریال از جلب ها بهروش اولتراسوند
.]55[ فناوری مناسبی است
] باهمنظور اساااتخرا ترییبات52[ آلتمیمی و همکااران
فنولی از یدو تنبل و هلو از دسااتگاه اولتراسااونی با مو های
 نتایج نشااان داد یه باالترین. اساات اده یردند08  و24 KHZ
24KHZ میزان اساااتخرا ترییبات فنولی یل متعلا به مو
 فریانسهای. داشت08 KHZ بود یه اختالف معناداری با مو
 ممکن اسات موجب فروپاشی حباب در نمونه08 KHZ باالی
 در نتیجه فریانسهای باال زمان.یی فرایند سااونیکیت شااود
یافی به حبابهای یاویتاساایون برای اسااتخرا همة ترییبات
.هدف نمیدهد
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Abstract
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Background Increasing the resistance of pathogenic bacteria to Accepted:2017/12/11
antibiotics is the new challenges for human Bing. Seaweeds are good
sources of raw material for drug products due to the abundance and
diversity of secondary metabolites. The major secondary metabolites
of marine algae are halogenated compounds, which show
antimicrobial, antifungal and antiviral properties.
Materials and Methods The extraction procedure was conducted by
maceration and ultrasounication with organic solvents include
methanol and n-hexane. The disk diffusion test, MIC and MBC study
was conducted to evaluate the antimicrobial properties against
bacteria. Data analysis was performed by One Way ANOVA.
Results In this study, Listeria monocytogenes showed highest
sensitivity to n-hexanic extract of algae Dictyota cervicornis in 1/5
dilution W/V, in compare to the dilution of 1/10 and 1/15W/V
(p>0.05). Soaking method extracts didn’t show any significant effect
against the studied bacteria.
Conclusion Based on the results, n-Hexanic extract of the Dictyota
cervicornis algae showed better antibacterial effects in compare to
the Methanolic extract and soaking method. But if biochemical
composition of the extract could be recognize, the antibacterial effect
of the extract could be enhanced.

Keywords: algae, Dictyota
cervicornis, MBC, methanolic extract,
MIC.

