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  چکیده

شده است. لذا یافتن  هاسبب ایجاد فرم مقاوم باکتري هابیوتیکآنتیرویه از امروزه افزایش استفاده بی زمینه و هدف:

ن است. هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی ازیستی مورد توجه محقق ترکیبات ضد میکروبی فعال

  باشد.میي گرم مثبت و گرم منفی هابر برخی باکتري )Gelidiella acerosa( جلبک دریایی قرمز استاتیاتیلعصاره 

تا  10غلظت  4جلبک دریایی قرمز در  ستاتااتیلبرداري، عصاره در این مطالعه آزمایشگاهی، پس از نمونه: هامواد و روش

، Lactoccocus garviae ،Listeria monocytogenesگونه باکتري گرم مثبت  3لیتر بر روي میلیگرم بر میلی 80

Staphylococcus aureus  گونه باکتري گرم منفی  4وEscherchia coli ،Kelbsiella pneumoniae،Proteus 

vulgaris،Photobacterium damselae  2با  له عدم رشد بررسی و نتایجها گیريبه روش انتشار نفوذي و با اندازه 

 Minimum Inhibitoryبیوتیک استاندارد مقایسه گردید. در این مطالعه آزمون حداقل غلظت بازدارندگی (آنتی

Concentration; MICاز آنالیز واریانس یک طرفه و  هاهي متوالی انجام شد. جهت مقایسه میانگین بین گروها) به روش رقت

  ) استفاده شد. Duncanها از آزمون دانکن (جهت مقایسه میانگین گروه

له عدم رشد ها حساسیت بیشتري نسبت به عصاره جلبکی با قطر  K. pneumoniaeدر این مطالعه، باکتري :هایافته

ر با دامعنید نشان داد، این مقدار داراي اختالف لیتر از خومیلیگرم بر میلی 80متر در غلظت میلی 33/1±50/12

نشان نداد  يردامعنیبیوتیک نئومایسین اختالف آنتی). اما نسبت به >05/0pبود ( هابیوتیک تتراسایکلین و سایر غلظتآنتی

)05/0 p>.(  

آزمایشگاهی اثر بازدارندگی  جلبک دریایی قرمز در شرایط استاتیاتیلنتایج این مطالعه نشان داد که عصاره  گیري:نتیجه

  دارد.  P.damselae و  K.pneumoniae،E.coli  ،L.garviaeي هابیشتري بر میکروارگانیسم

  ، جلبک دریایی قرمزاستاتیاتیلاثر ضد باکتریایی، عصاره ي کلیدي: هاواژه

  

  

  ایرانی چابهار، چابهار، یهاي آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایماريدانشیار بهداشت و ب (نویسنده مسئول) -1

  mgmostafaghaffari@gmail.com، پست الکترونیکی: 054-35323577، دورنگار: 054-35323577تلفن:     

 ایرانی چابهار، چابهار، یوالت شیالتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریافرآوري محصدانشیار  -2

  ایرانی چابهار، چابهار، یدانشجوي کارشناسی ارشد فرآوري محصوالت شیالتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردي و علوم دریا -3
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  1395، سال 3، شماره 15دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

  مقدمه

و  هابیوتیکآنتیي استفاده از هابا توجه به محدودیت

زا، گرایش به ي بیماريهاکروارگانیسمافزایش فرم مقاوم می

را تقویت نموده تر با مواد طبیعی و ارزان هاجایگزینی آن

چنین پتانسیل باالي ضد میکروبی، ضد قارچی و است. هم

را براي اي ي دریایی رویکرد تازههاضد ویروسی ارگانیسم

ي جدید موجب شده است. هادستیابی به ضد میکروب

ز ترکیبات فعال بیولوژیکی به شمار منبع غنی ا هاجلبک

رفته و مهم ترین منابع ترکیبات ضد میکروبی دریایی 

  ]. 1شوند [میمحسوب 

اي )، قهوهClorophytaشاخه اصلی سبز ( 3به  هاجلبک

)Phaeophyta) و قرمز (Rhodophyta شوند می) تقسیم

ي دریایی به گونه، منطقه ها. ترکیبات شیمیایی جلبک]2[

یی، فصل و درجه حرارت آب وابسته است. جغرافیا

در پزشکی، صنایع اي ي دریایی به طور گستردههاجلبک

صنایع آرایشی و بهداشتی مورد  و غذایی، صنایع شیمیایی

گیرند. به منظور استفاده بهتر از میاستفاده قرار 

ي دریایی، محققان در تالش براي جدا کردن هاجلبک

تند و عالقه رو به رشدي براي ترکیبات با ارزش از آنها هس

دارنده طبیعی براي مواد غذایی و سایر پیدا کردن مواد نگه

  ]. 3محصوالت فاسد شدنی وجود دارد [

ي دریایی ماکرو هاعالوه بر این، تحقیقات بر روي جلبک

)Macroalgae نشان داده است که عصاره این گیاهان (

اکسیدان تیآني فراوانی از جمله خواص هادریازي قابلیت

، ]7[، ضد قارچ ]6[، ضد سرطان ]5[، ضد زخم ]4[

 ]10[و ضد میکروبی  ]9[ویروس آنتی، ]8[پروتوزئوا آنتی

  دارند.

ي دریایی به عنوان منبع اصلی در هاجلبک ،چنینهم

و پلی ساکاریدهاي سولفاته شناخته  هامواد غذایی، رنگدانه

ت شیمیایی چنین حاوي ترکیباهم ها. آن]11[اند شده

، ساپونین، هامتنوعی از جمله آلکالوئیدها، فالنوئیدها، فنل

، تري پنوئیدها، قندها، گلیکوزیدها، کوئین، تانن هااسترول

ي فتوسنتزي مانند کلروفیل و کاروتنوئیدها هاو رنگدانه

زي و غذاهاي ]. در مقایسه با گیاهان خشکی12باشند [می

، 3سرشار از امگا ي دریایی هاحیوانی، برخی جلبک

اسیدهاي چرب ضروري، مواد معدنی، اسیدهاي آمینه و 

باشند میو با خواص ضد میکروبی  A ،B ،Cي هاویتامین

و زا بیماريي هاتوانند رشد برخی از میکروارگانیسممیکه 

  .]11[مخمرها را مهار کنند 

تاکنون مطالعات بسیاري در زمینه خواص ضد 

ایی انجام شده است از جمله دری يهاباکتریایی جلبک

اي ي قرمز، سبز و قهوههامطالعاتی در این زمینه بر جلبک

توسط  هاي گرم مثبت، گرم منفی و قارچهابر باکتري

Taskin ]13[ ،Osman ]14[،Jeynathi Rebecca  ]15[ ،

Sangeetha ]16[ انجام شده است و نتایج  هاو همکاران آن

از بین مطالعات انجام شده توجهی مشاهده شده است. قابل

و همکاران انجام شد  El-sheekhکه توسط اي مطالعه

ي هاتوجهی به دست آمد. در این مطالعه جلبکنتایج قابل

قرمز مورد مطالعه، باالترین خواص ضد باکتریایی 

در مقابل  Sarcodiotheca furcataشده، مربوط به ثبت

له عدم ها طربا ق Shigella flexneriباکتري گرم منفی 

  ]. 17متر بوده است [میلی 33رشد 

و  Chandrasekaranتوسط  که ايمطالعهدر چنین هم

ي متفاوتی از هااز حالل ،همکاران در این زمینه انجام شد

  ، استون و متانول استاتاتیلجمله هگزان، کلروفرم، 
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  1395، سال 3ماره ، ش15دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

 استاتیاتیلنتایج نشان داد که عصاره و  استفاده شد

باالترین  S.marginatumو  S.wightiiاي هي قهوهاجلبک

 Enterococcus فعالیت ضد باکتریایی را در مقابل

faecalis  18[از خود نشان دادند[.  

بر روي اثر اي و همکاران مطالعه Rhimou ،چنینهم

گونه جلبک دریایی قرمز بر برخی  26ضد باکتریایی 

 ي گرم منفیهاي گرم مثبت و برخی باکتريهاباکتري

باالترین حد  H.musciformiانجام دادند. عصاره متانولی 

گونه جلبک مورد  26مهاري را از خود نشان داد. از این 

) فعالیت ضد باکتریایی را نشان %96گونه ( 25مطالعه، 

نتایج به دست آمده نشان داد که به عالوه، دادند. 

آوري شده در فصل بهار نسبت به فصل ي جمعهاعصاره

  .]19[تر بودند عالزمستان ف

ي گرم هاي باکتریایی در مطالعه حاضر، باکتريهاسویه

 Staphylococcusو Listeria monocytogenes مثبت

aureus ي غذایی و هااز مسمومیتمیبه ترتیب عامل مه

چون کورك، آبسه و غیره به صورت ي موضعی همهاعفونت

 . باکتري]20[باشد میالتهاب شدید همراه با درد 

Lactococcus garviae باکتري گرم مثبت و عامل اصلی ،

 میسشود و باعث سپتیمیدر آبزیان محسوب زا بیماري

چون تیرگی بدن،  میهمراه با عالئ هافوق حاد در ماهی

ریزي در بدن و اطراف اگزوفتالمی، شناي غیرعادي، خون

  .]21[باشد میچشم 

، Escherichia coliي گرم منفی هاباکتري ،چنینهم

Klebsiella pneumoniae،Proteus vulgaris ي ها، باسیل

باشند و در پزشکی اهمیت دارند میاي گرم منفی روده

ترین از فراوان  Photobacterium damselae و نیز، ]20[

ي سطحی و شور بوده و همه جا هادر آب هاباکتري

ن به زاي ماهی و انساپراکنده است و یکی از عوامل بیماري

  . ]22[آید میحساب 

ي دریایی سبز، هاسواحل چابهار منبع غنی از جلبک

بوده که در فصول مختلف، قابل بهره اي قرمز و قهوه

از  Gelidiella acerosaباشند. جلبک قرمز میبرداري 

باشد. رنگ میجنوب ایران اي ي سواحل صخرههاجلبک

ت. محل اس میجلبک ارغوانی تیره، افراشته، سفت و سی

ي میانی محدوده بین جزر و مدي روي هارویش در قسمت

عمق و ي کمهاو اغلب در مکاناي هاي صخرهسطح بستر

 می]. متأسفانه در کشور ایران مطالعات ک2خیز است [موج

در زمینه خواص زیست فعال این منابع ارزشمند صورت 

فناوري در این زمینه ضروري گرفته است و مطالعات زیست

باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد یم

) سواحل جزر Gelidiella acerosaباکتریایی جلبک قرمز (

گونه باکتري گرم مثبت  3و مدي چابهار در مقابل 

Listeria monocytogenes،Lactoccocus garviae  

گونه باکتري گرم منفی  4و   Staphylococcus aureusو

Escherchia coli ،Klebsiella pneumonia ،Proteus 

vulgaris   وPhotobacterium damselae بود.  

 هامواد و روش

برداري براي انجام این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا نمونه

(از شاخه   Gelidiella acerosaاز جلبک قرمز

Rhodophyceae  از منطقه  1393) در فصل پاییز سال

و با همکاري جزر و مدي سواحل چابهار انجام گردید 

ي هاسازمان علوم تحقیقات چابهار شناسایی شد. نمونه

 میي نایلونی حاوي مقدار کهاآوري شده در کیسهجمع

داري و سپس به آزمایشگاه فرآوري محصوالت آب دریا نگه

شیالتی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار منتقل 
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تأیید نیز جهت شناسایی و  هاشدند. مقداري از نمونه

 4ي نایلونی در دماي هانهایی در یخچال درون کیسه

  داري شد.گراد نگهنتیادرجه س

را کامالً شسته و عاري از شن و ماسه و  هاابتدا جلبک

 60فیت گردیدند. سپس درون آون با دماي جانداران اپی

گراد به مدت یک روز خشک و توسط آسیاب نتیادرجه س

  .]23برقی کامال ًپودر شدند [

- میدرصد جر 10وري گیري به روش غوطهعصاره

 Merck 100864( استاتاتیلبا استفاده از حالل  میحج

Germany گرم از  20ابتدا  .انجام پذیرفتزیر ) به ترتیب

سی سی منتقل  250پودر خشک توزین و به ارلن مایر 

و  شد افزود به آن استاتاتیللیتر میلی 200شد. سپس 

داري ساعت در تاریکی نگه 48به مدت  پس از تکان دادن

دقیقه  25ساعت محتویات ارلن به مدت  16گردیدند. هر 

هم زده شد و در پایان محتویات ارلن به وسیله کاغذ 

و صاف (ساخت واتمن انگلستان)  1صافی واتمن شماره 

مایع صاف شده در دستگاه تبخیرگر چرخان تحت خالء 

)RE300B Rotary  ایران) در دماي شرکت تجهیز گستر

 هاگراد عصاره گیري گردید. ابتدا اپندروفنتیادرجه س 50

، 10را به طور جداگانه توزین کرده و پس از آن به مقدار 

گرم عصاره جلبک مورد نظر نیز به طور میلی 80، 40، 20

ي توزین شده، به وسیله ترازوي هاجداگانه در اپندروف

 لیترمیلی 1د و با گردی ) توزینKIA BL 2000دیجیتالی (

مخلوط  )DMSO  )Germany Merck 116743حالل

به  DMSOگردید. سپس عصارة جلبکی به همراه حالل 

شرکت دلتا ایران)  Vortexوسیله دستگاه ورتکس (

 80و  40، 20، 10ي ها]. غلظت24یکنواخت شد [

  .]25[لیتر تهیه گردید میلیگرم/میلی

در این پژوهش شامل  ي باکتریایی مورد استفادههاسویه

 ،L.monocytogenes (PTCC1163)باکتري گرم مثبت 

S.aureus )PTCC1431و (Lactoccocus garvieae  

(PTCC No.1403) ي گرم هاچنین باکتريو هم

 E.coli  (PTCC1763) ،(GenBank databaseمنفی

No.KF529965) Photobacterium damselae ،

P.vulgaris )PTCC1182 و (Klebsiella pneumoniae 

(PTCC1290)  از مرکز کلکسیون قارچ و باکتري بود که

و صنعتی ایران) و میي علهاایران (سازمان پژوهش

  . شد و تهیه خریداريدامپزشکی شهرستان چابهار 

براي بررسی اثرات باکتریایی از آزمون حساسیت ضد 

بیوگرام) به روش اصالح شده انتشار آنتیمیکروبی (تست 

حداقل غلظت بازدارنده به روش  یمو آزمون کدیسک 

ي متوالی استفاده گردید. سوسپانسیون باکتریایی هارقت

بیوگرام مطابق با آنتیي هامورد استفاده در آزمون

 ي یک روزه شاملهامک فارلند از کشت 5/0استاندارد 

Muller-Hinton Agar ] 26بود.[  

یی (کشت در روش انتشار دیسک پس از تلقیح باکتریا

سطحی سوسپانسیون باکتریایی به وسیله سوآب استریل) 

ي آماده بالنک محصول شرکت هاروي محیط آگار، دیسک

 25(ساخت کشور ایران) به فاصله حداقل  پادتن طب

به وسیله پنس استریل  ،متر از یکدیگر و از لبه پلیتمیلی

قرار  Muller-Hinton Agarروي سطح محیط کشت 

میکرولیتر از عصاره استریل با  18قدار گرفتند. سپس م

ي مشخص روي دیسک بالنک توسط سمپلر هاغلظت

دقیقه براي  30را به مدت  هاچکانده شد. سپس پلیت

ساخت کشور  AL-145REپیش انتشار درون یخچال (

گراد قرار گرفتند. بعد از نتیادرجه س 4ژاپن) با دماي 

به انکوباتور با  را هاگذشت این زمان، در مرحله بعد پلیت
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ساعت منتقل  24گراد به مدت نتیادرجه س 37دماي 

ي عدم رشد هالهها ساعت قطر 24شدند. پس از گذشت 

 16EWRiاطراف دیسک توسط کولیس ورنیه دیجیتالی (

Mahr ] 27ساخت آلمان) اندازه گیري و ثبت شد.[  

ي هابیوتیکآنتیبه منظور کنترل نتایج آزمون از 

) Tet30µg) و تتراسایکلین (Ne 30µgسین (تجاري نئومای

به عنوان  DMSOعنوان کنترل مثبت و پادتن طب به

ي حساسیت ضد هاکنترل منفی استفاده شد. آزمون

بار تکرار انجام  3باکتریایی به روش انتشار دیسک با 

گردید و از نتایج به دست آمده در هر مرحله میانگین 

ن حداقل عصاره گرفته شد. در این بررسی جهت تعیی

ي متوالی در لوله آزمایش براي هابازدارنده از روش رقت

عصاره جلبکی استفاده شد. براي هر باکتري یک سري لوله 

لوله براي  7تایی استفاده شد که در آن  9آزمایش 

عنوان ي مختلف، یک لوله شاهد مثبت و یک لوله بههارقت

 9مایش ي آزهاشاهد منفی در نظر گرفته شد. به لوله

) افزوده Nutrient brothلیتر محلول آبگوشت مغذي (میلی

و استریل شد. بعد از فیلتر کردن عصاره توسط فیلتر 

میکرولیتر از عصاره  1000میکرون، مقدار  22/0میکروبی 

اضافه شد و بعد از هموژن کردن آن  1به لوله شماره 

وله میکرولیتر از مایع هموژن شده را برداشته و به ل 1000

 1000و  ادامه یافت منتقل گردید و این کار 2شماره 

 هادور ریخته شد. به همه لوله 7 میکرو لیتر از لوله شماره

میکرولیتر از کشت رقیق شده  20به غیر از شاهد منفی 

(کشت رقیق شده با کشت استاندارد شده  در محیط مایع

. ي آزمایش افزوده شدهابه تمام لوله مک فارلند) 5/0با 

درجه  37ساعت و در دماي  24به مدت  هاهمه لوله

از نظر کدورت  هاگراد انکوبه شد. پس از آن لولهسانتی

که اي بررسی شدند. آخرین لوله هاباکتري رشد ناشی از

عنوان حداقل غلظت هیچ کدورتی در آن دیده نشد به

 Minimum Inhibitoryممانعت کنندگی رشد (

Concentration; MICنظر گرفته شد. از همه  ) در

 Minimumي فاقد کدورت رشد جهت تعیین (هالوله

Bactericidal Concentration; MBC(  حداقل غلظت

به روش  Gelidiella acerosaکشندگی عصاره جلبک 

قادر که عصاره از پورپلیت کشت داده شد و آخرین غلظتی 

عنوان ي اولیه بود بههادرصد از باکتري 9/99به مرگ 

در نظر گرفته  هااقل غلظت کشندگی میکروارگانیسمحد

  ]. 28بار تکرار صورت گرفت [ 3در  هاشد. کلیه آزمایش

افزار آماري از نرم هابه منظور تجزیه و تحلیل داده

SPSS  4ي حاصل از هااستفاده گردید. داده 21نسخه 

جلبک دریایی قرمز  استاتیاتیلغلظت متفاوت از عصاره 

ي گرم مثبت و گرم منفی مورد بررسی هاريبر برخی باکت

 -Oneتکرار، با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه ( 3با 

way ANOVA .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (

ها از همچنین براي بررسی اختالف میانگین زوج گروه

 05/0ري دامعنی) در سطح Duncanآزمون دانکن (

  استفاده شد. 

 نتایج

آورده شده است.  1بیوگرام در جدول تیآننتایج تست 

جلبک دریایی  استاتیاتیلعملکرد ضد باکتریایی عصاره 

، Escherichia coliي گرم منفی هاقرمز بر باکتري

Klebsiella pneumoniae  وابسته به غلظت بوده و با

ري در فعالیت ضد دامعنیافزایش غلظت عصاره افزایش 

این مطالعه آزمایشگاهی باکتریایی مشاهده شده است. در 

در روش انتشار دیسک در آگار باکتري گرم منفی 

Klebseilla pneumoniae  حساسیت بیشتري نسبت به

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
95

.1
5.

3.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1395.15.3.4.3
https://journal.rums.ac.ir/article-1-2966-fa.html


  ... استاتی جلبک دریایی قرمزبررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتیل 214

  1395، سال 3، شماره 15دوره   رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

 50/12±33/1 له عدم رشدها عصاره جلبکی، با قطر

لیتر از خود نشان میلیگرم بر میلی 80متر در غلظت میلی

عصاره  ،بیوتیک نئومایسینآنتیداد که در مقایسه با نتایج 

باشد. در صورتی میجلبکی از تأثیر نسبتاً باالیی برخوردار 

بیوتیک تتراسایکلین، اختالف آنتیبا نتایج در مقایسه که 

چنین نتایج ). هم>05/0pري را از خود نشان داد (دامعنی

جلبک مورد  استاتیاتیلاثرات ضد باکتریایی عصاره 

ري با دامعنینیز اختالف  E.coliمطالعه بر باکتري 

ي تتراسایکلین و نئومایسین از خود نشان هابیوتیکآنتی

 Gelidiellaجلبک دریایی قرمز  استاتیاتیلداد. عصاره 

acerosa ي هاهیچ تأثیري بر باکتريStapylococcus 

aureus ،Listeria monocytogens  وProteus vulgaris  از

به نسبت هاي اخیر ، باکتريچنینهم. خود نشان نداد

ي استاندارد تتراسایکلین و نئومایسین مقاوم هابیوتیکآنتی

جلبک  استاتیاتیلعصاره   ،نتایجبر اساس  بودند.

Gelidiella acerosa هاي روي باکتريPhotobacterium 

damselae  وLactococcus garviae له ها بیشترین قطر

نشان داد  لیترمیلیگرم بر میلی 40عدم رشد را در غلظت 

)05/0p>(  و  50/9±32/1معادل  به ترتیبکه

  .)1(جدول بود متر میلی 57/0±66/9
  

ي استاندارد در هابیوتیکآنتیي گرم مثبت و گرم منفی و هامتر) برخی باکتريمیلیعدم رشد (بر حسب  هاله قطر مقایسه میانگین -1جدول 

 Gelidiella acerosaجلبک  استاتیاتیلحضور عصاره 
  

  اکتريب       

  

  عصاره جلبک

S.aureus  
Gr+ 

P.damselae 
Gr-  

K.pneumoniae 
Gr-  

P.vulgaris 
Gr-  

E.coli 
Gr-  

L.monocytogenes 
Gr+  

L.garviae 
Gr+  

 10غلظت 

گرم بر میلی

 لیتر میلی

-  76/0±66/7c 60/0±56/6e  -  60/1±16/8b -  68/0±23/7c 

 20غلظت 

گرم بر میلی

 لیترمیلی

-  25/1±83/7c 65/0±09/7d  -  63/1±06/9b -  35/0±96/7c 

 40غلظت 

گرم بر میلی

 لیترمیلی

-  32/1±05/9b 76/0±16/10c -  11/2±56/10b -  57/0±66/9b 

 80غلظت 

گرم بر میلی

 لیترمیلی

-  05/0±05/8bc 33/1±05/12b -  42/2±23/10b -  75/0±65/9b 

بیوتیک آنتی

  تتراسایکلین
-  28/0±16/17a 25/0±23/28a -  80/1±75/13a -  05/0±05/10b 

بیوتیک آنتی

  نئومایسین
-  25/0±23/17a 28/0±33/12b -  28/0±16/41a -  25/0±23/16a 

  

 میانگین گزارش شده است. ±هاي جدول به صورت انحراف معیار داده

 ) باشد.میجلبک دریایی قرمز  استاتیاتیل) نشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد باکتري عصاره - عالمت 

  باشد.میي مختلف هار میان اثر ضد میکروبی در غلظتدامعنیدهنده تفاوت غیرمشابه در ستون نشانحروف 
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 ) نتایج با استفاده از روش آنالیز واریانس یک طرفهOne-way ANOVAچنین براي بررسی اختالف میانگین زوج )تجزیه و تحلیل گردید. هم

  استفاده شد. 0/0 5ري ادمعنی) در سطح Duncanها از آزمون دانکن (گروه

هاله عدم  بیشترین قطر ،E.coliباکتري  مورد چنین درهم

 قطرلیتر با گرم بر میلیمیلی 40رشد مربوط به غلظت 

متر بود که در مقایسه میلی 56/10±11/2عدم رشد  هاله

هاي استاندارد تتراسایکلین و نئومایسین بیوتیکبا آنتی

ها سایر غلظتدر )، اما >05/0pر (دامعنی یداراي اختالف

  ).1( جدول بود ر دامعنیفاقد اختالف 

) عصاره MICکنندگی (حداقل غلظت ممانعت ،چنینهم

براي  Gelidiella acerosaاستاتی جلبک دریایی قرمز اتیل

لیتر گرم بر میلیمیلی 08/0هاي مورد آزمون باکتري

 Staphylococcus هايمشاهده شد. در باکتري

aureus،Listeria monocytogens  وProteus vulgaris 

گرم میلی 08/0 ،کنندگینیز مقدار حداقل غلظت ممانعت

 1گونه که در جدول لیتر مشاهده شد. همانبر میلی

 ،شود در روش انتشار دیسک در آگارمشاهده می

 L.monocytogensو  S.aureus ،P.vulgarisهاي باکتري

شدي مشاهده نشد اما حداقل هاله عدم ر مقاوم بودند و

لیتر را از خود گرم بر میلیمیلی 08/0غلظت مهارکنندگی 

) MBCچنین حداقل غلظت کشندگی (همنشان دادند. 

 Gelidiellaاستاتی جلبک دریایی قرمز عصاره اتیل

acerosa گرم میلی 08/0هاي مورد آزمون بر تمام باکتري

  لیتر بود.بر میلی

  بحث

داروهاي شیمیایی باعث ایجاد  مصرف روز افزون

گردد که از خود میخودایمنی و عوارض جانبی دیگر 

. امروزه به دلیل تغییر فرم ]29[است تر بیماري خطرناك

به  هاو مقاوم شدن آنزا بیماريي هامقاومتی باکتري

 هاجایگزینی آن سمت گرایش به ،ي معمولهابیوتیکآنتی

ي دریایی ها. جلبک]30[شد بامیي نوین هابیوتیکآنتیبا 

کنند که در گیاهان میتولید اي ي ثانویههامتابولیت

ي اخیر، ها. در سال]31[زي وجود ندارد خشکی

یی با منشاء گیاهی که داراي اثر ضد میکروبی هافرآورده

  .]32[اند باشند، به شدت مورد توجه قرار گرفتهمی

یایی قرمز جلبک در استاتیاتیلدر این مطالعه عصاره 

Gelidiella acerosa،  بیشترین تأثیر را بر باکتري

Klebsiella pneumoniae  از خود نشان داد. تأثیر مثبت

 Escherchia coli  ،Photobacteriumعصاره جلبکی بر

damsella وLactoccocus garviae   نیز به خوبی در

ي هالیتر مشاهده شد. باکتريمیلیگرم بر میلی 40غلظت 

L.monocytogenes ،Proteus vulgaris وS.aureus   نیز

له عدم رشد ها نسبت به عصاره جلبکی مقاوم بودند و

  مشاهده نشد.

و همکارش نشان داد  Kandhasamyنتایج مطالعه 

هیچ اثر   Gracillaria foliferaعصاره متانولی جلبک قرمز

در صورتی که  ؛]24ندارد [ E.coliبازدارندگی روي رشد 

جلبک مورد نظر بر  استاتاتیلعصاره  ،یق حاضردر تحق

روي این باکتري اثر بازدارندگی نسبتاً خوبی را در 

توان گونه میي مختلف نشان داد که در این مورد هاغلظت

گیري و فصول سال را مؤثر دانست جلبک، روش عصاره

]33.[  

دست آمده در ارتباط با اثر عصاره چنین نتایج بههم

در عدم  Gelidiella acerosaي قرمز هاجلبک استاتیاتیل
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 Bouhlaتوسطانجام شده  با بررسی S.aureusرشد باکتري 

ي قرمز هاو همکاران بر روي خواص ضد باکتریایی جلبک 

Gelidiella attenatum  ،Gelidiella spinullosum  و

Hypneme muciformis، ] در تحقیق34مطابقت نداشت .[ 

ي هاعصاره متانولی جلبک مهاريباالترین قدرت فوق، 

 S.aureusمربوط به  ،ي مورد مطالعههاباکتريروي  قرمز

بوده است در حالی که در مطالعه حاضر هیچ فعالیت 

 در این رابطه، مهاري بر روي این باکتري مشاهده نشد که

مقاومت باکتریایی و فعالیت متابولیکی جلبک و گونه 

وع در فعالیت ضد مؤثر دانست. تنتوان میجلبک را 

به روش استخراج، حالل و فصلی که  توانمیباکتریایی را 

   نیز نسبت داد. اند،آوري شدهجمع هادر آن نمونه

Rosalin  ،استون و استاتاتیلو همکاران از متاتول ،

آنها گیري استفاده کردند. نتایج بررسی هگزان براي عصاره

ي هااز جلبکنشان داد که عصاره استونی به دست آمده 

ي هامورد نظر اثر ضد باکتریایی بیشتري نسبت به عصاره

و همکارش نشان دادند که   Lavanya].35دیگر دارد [

برخی از ترکیبات فعال از جمله ترکیبات نیتروژنی عصاره 

بر  میفعالیت مهاري ک استاتاتیلجلبکی، توسط حالل 

  ]. 36دارد [ هابرخی پاتوژن

Salem ر ضد باکتریایی عصاره متانولی و و همکاران اث

ي دریایی را مورد بررسی هاگونه از جلبک 8 استاتیاتیل

قرار دادند و نتیجه گرفتند که عصاره متانولی نسبت به 

و همکاران  Varier]. 37تأثیر بیشتري دارد [ استاتاتیل

ه گیري از اتانول، متانول و کلروفرم استفاده کردبراي عصاره

عصاره متانولی  ،هاحاللاین در بین که و بیان کردند 

بهترین نتایج را براي هر دو باکتري گرم مثبت و گرم 

  ]. 38دهد [میمنفی نشان 

در مطالعات انجام شده  استاتاتیلبا وجودي که حالل 

داشت اما در مطالعه حاضر نتایج نسبتاً  میقدرت مهاري ک

و  Omarخوبی حاصل گردید که با نتایج مطالعات 

حداکثر مذکور، حقیق تمکاران مطابقت نداشت. در ه

جلبک سبز  استاتاتیلفعالیت بیولوژیکی عصاره 

Entermorpha prolifera  در برابرMRSA )Methicillin 

Resistant Staphyliococcus Arueus عدم  هاله قطر) با

متر بود که به دلیل حضور بسیاري از میلی 25رشد 

دروکسیل اسیدهاي چرب، ترکیبات فعال از جمله هی

باشد میگلیکولیپید، استروئیدها، فنولیک و ترپنوئیدها 

]. در صورتی که در مطالعه حاضر باکتري مذکور مقاوم 3[

بود و در مقابل عصاره جلبک دریایی قرمز هیچ فعالیتی از 

  خود نشان نداد.

Peymani قارچی  و همکاران اثر ضد باکتریایی و ضد

آوري شده از جمع Gracillaria arcuataجلبک قرمز 

زا مورد ي بیماريهاسواحل چابهار را بر برخی پاتوژن

  مطالعه قرار دادند. 

از اتانول جهت عصاره گیري استفاده ها آندر بررسی 

شد که در پایان نتایج خوبی را علیه هر دو باکتري گرم 

  S.aureus )PTCC1431،(L.monocytogenesمثبت 

)PTCC1163و گرم (  ،منفیP.vulgaris )PTCC1182 و (

V.cholerae اکتري گرم . اما اثر آن بر باز خود نشان داد

ي هابیوتیکآنتینسبت به  )E.coli )PTCC1763منفی 

در تحقیق بر خالف انتظار، ]. 39استاندارد کمتر بود [

نتایج نسبتاً  E.coliعلیه باکتري  استاتیاتیلحاضر عصاره 

ي تجاري هابیوتیکآنتینسبت به  خوبی را در پی داشت و

این اختالف  براي ري از خود نشان داد کهدامعنیاختالف 
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آوري نمونه جلبکی گیري و فصل جمعتوان روش عصارهمی

  را مؤثر دانست.

در مورد حداقل غلظت کشندگی در مطالعه حاضر باید 

عنوان نمود با توجه به پیش تیمار انجام شده جهت خشک 

ه دست آمده، مشخص شد بر خالف کردن عصاره ب

ي معمول براي خشک کردن عصاره گیاهان دارویی هاروش

تواند خاصیت ضد میزي، انجام تیمار گرمایی خشکی

ي دریایی را کاهش دهد که این مسئله هاباکتریایی جلبک

شاید به دلیل شکستن ساختار بیوشیمیایی ماده فعال ضد 

باشد. بر این اساس  باکتري عصاره در اثر تیمار گرمایی

عصاره جلبک را بدون خشک کردن و تنها با استفاده از 

میکرون و تلقیح با محیط کشت مایع  22/0فیلتر میکروبی 

)Nutrient broth ( مورد  حداقل غلظت کشندگیاز نظر

و مشخص شد با افزایش غلظت  ]40[قرار گرفت  بررسی

به  تعداد کلنی باکتریایی به شدت کاهش یافت ،عصاره

، P.damselae ،K.pneumoniaeي هاطوري که در باکتري

E.coli  وL.garviae  گرم بر میلی 08/0در غلظت

لیتر کلنی باکتریایی مشاهده نشد. بر این اساس در میلی

صورتی که امکان خشک کردن عصاره با روشی غیر از 

صورت ، مانند خشک کردن تحت خالء، تیمار گرمایی

خواهد تر شندگی قابل بررسی دقیقمیزان حداقل ک ،گیرد

  ].40بود [

محدودیت مهم در این مطالعه، کار با 

زا بود که این امر با در نظر ي بیماريهامیکروارگانیسم

گرفتن شرایط ایمنی مرتفع گشت. در این مطالعه 

آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی جلبک دریایی قرمز بررسی 

واص یک گونه از تري از خگردید تا بتوان اطالعات کامل

در  شودپیشنهاي می ي دریایی را فراهم آورد. لذاهاجلبک

اثر ضد میکروبی جلبک مورد مطالعه  درباره مطالعات آتی

 و  زاي بیماريهاي بیشتري از میکروارگانیسمهابر گونه

ي هاي حاصل از روشهامقایسه اثر ضد میکروبی عصاره

ه الزم است شود. در ادامبررسی  گیريمختلف عصاره

مطالعات بیشتري در شرایط آزمایشگاه انجام شود و به 

 ي ترکیبات ضد باکتریایی مؤثرسازخالصشناسایی و 

شود با استفاده از میپرداخت. بر همین اساس پیشنهاد 

مانند استون، متانول، هگزان و کلروفرم  هاانواع دیگر حالل

ک مورد گیري، فعالیت ضد باکتریایی این جلببراي عصاره

  قرار گیرد.بیشتر مطالعه 

  گیرينتیجه

توان گفت که می ،با توجه با نتایج به دست آمده

جلبک دریایی قرمز  استاتیاتیلافزایش غلظت عصاره 

Gelidiella acerosa ،ي هااثر بیشتري بر باکتري

K.pneumoniae  وL.garviae چنین مشاهده شد دارد. هم

ي هامطالعه بر باکتريجلبک مورد  استاتیاتیلعصاره 

K.pneumoniae  وL.garviae  عملکردي مشابه به

بیوتیک نئومایسین و تتراسایکلین از خود نشان داد آنتی

برخی از  توان با تحقیقات بیشتر جایگزینی برايمیکه 

 ي معمولی باشد.هابیوتیکآنتی

  تشکر و قدردانی

بهار به جهت نویسندگان از دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چا

زاد  امکانات آزمایشگاهی و آقاي مهندستسهیل در دسترسی به 

آبادي کارشناس محترم آزمایشگاه دانشکده علوم هعباس شا

تشکر و قدردانی  میدریایی این دانشگاه به خاطر همکاري عل

  نمایند.می
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In vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Ethyl Acetate Extract of Red Algae 

(Gelidiella acerosa) on Some Gram-positive and Gram-negative Bacteria 
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Background and Objectives: Nowadays, the excessive use of antibiotics has caused bacteria to develop new 

resistant forms, so that discovering bioactive antimicrobial compounds has been considered by researchers. The 

aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of ethyl acetate extract of red algae (Gelidiella acerosa) 

on some gram-positive and gram-negative bacteria in laboratory conditions. 

Materials and methods: In this in vitro study, 4 different concentrations of 10-80 mg/ml of ethyl acetate 

extracts were tested on 3 strains of gram-positive bacteria (Lactoccocus garviae، Listeria monocytogenes ,and 

Staphylococcus aureus) and 4 strains of gram-negative bacteria (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae، 

Proteus vulgaris, and Photobacterium damselae), using disc diffusion technique and measuring growth 

inhibition zone. The results were compared with two standard antibiotics. In this study, minimum inhibitory 

concentration (MIC) test was conducted using serial dilutions method. One-way ANOVA was used to compare 

the mean differences among the different groups, and Duncan’s test was used to determine the mean differences 

between pairs of groups.  

Results: In this study, K. pneumoniae bacteria showed more sensitivity against algae extract with a growth 

inhibition zone diameter of 12.50±1.33 mm at concentration of 80 mg/ml, which was significant (p<0.05) 

compared to the tetracycline antibiotic and the other concentrations, although it was not significant compared to 

the neomycin antibiotic (p>0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that the ethyl acetate extract of red algae (Gelidiella acerosa) , in 

laboratory conditions, has greater antibacterial effect on K. pneumoniae, E. coli, L. garviae and P. damsella 

microrganisms. 

Keywords: Antibacterial effect, Ethyl acetate extract, Red algae 

 

Funding: This study was partially funded by Chabahar University of Maritime and Marine Sciences. 

Conflict of interests: None declared. 

Ethical Approval: The Ethics Committee of Chabahar University of Maritime and Marine Sciences approved 

the study. 
 

How to cite this article: Ghaffari M, Taheri A, Zobeidinezhad M. In vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Ethyl 

Acetate Extract of Red Algae (Gelidiella acerosa) on Some Gram-positive and Gram-negative Bacteria J Rafsanjan Univ 

Med Sci 2016; 15(3): 209-22. [Farsi] 

  

 
 

1- Associated Prof., of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Islamic 
Republic of Iran 

  (Corresponding Author) Tel: (054) 35323577, Fax: (054) 35323577, Email: mgmostafaghaffari@gmail,com 
2- Associated Prof., of Fisheries Products Processing Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Islamic 

Republic of Iran 

3 - MSc Student of Fisheries Products Processing, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Islamic 
Republic of Iran 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
95

.1
5.

3.
4.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1395.15.3.4.3
https://journal.rums.ac.ir/article-1-2966-fa.html
http://www.tcpdf.org

