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چکیده
امروزه به دلیل افزایش روز افزون مقاومت آنتیبیوتیکی پیدا کردن جایگزینهای مناسب از مواد طبیعی
ضروری است .جلبکها در زمینه های پزشکی ،داروسازی و صنایع غذایی نیز کاربردهای فراوانی دارند .از این
رو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز  Gracilaria gracilisانجام
پذیرفت .در این مطالعه ترکیبات موثره عصاره متانولی جلبک قرمز  G. gracilisبه وسیله دستگاه
کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی ) (GC/MSشناسایی شد .بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره جلبک
روی باکتریها به روش رقیقسازی متوالی صورت پذیرفت .آنالیز شیمیایی ترکیبات عصاره جلبک نشان داد
که بیشترین اجزای عصاره را فنیلاتین ،سیالسیکلوپنتن ،فتالیک اسید ،n-Hexadecanoic Acid ،دیبوتیل
فتاالت ،فیتول و جیبرلین تشکیل داده است .در بررسی حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی
نشان داده شد که باکتری  Pseudomonas aeruginosaو  Staphylococcus aureusبه ترتیب با حداقل
غلظت مهار کنندگی  6/2و  12/5میلیگرم بر میلیلیتر در مقایسه با باکتریهای دیگر ،نسبت به عصاره جلبک
حساستر بودند .بر اساس نتایج به دست آمده ،عصاره متانولی جلبک قرمز  G. gracilisفعالیت ضدمیکروبی
مناسبی دارد .از این رو برای کاربردهای بالینی این عصاره انجام تحقیقات بالینی ضروری است.

واژگان کلیدی :عصاره متانولی ،Gracilaria gracilis ،ضدباکتری.
 -1کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ،گروه زیستشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
 -2استادیار گروه زیستشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
 -3کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
* نویسنده مسئولatayi.somayeh@yahoo.com :
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مقدمه
در سالهای اخیر گرایش به استفاده از

تاکنون ترکیبات زیستی بسیاری با

ترکیبات طبیعی در درمان بیماریها و عفونتها،

کاربردهای متنوع مانند اثرات آنتیبیوتیکی،

به دلیل ایجاد مقاومت عوامل بیماریزا به

ضدویروسی ،ضدقارچی و ضدسرطانی از

داروهای شیمیایی ،افزایش یافته است .مطالعات

جلبکها جداسازی و شناسایی شدهاند و

اخیر نشان داده که جلبکها سرشار از ترکیبات

بسیاری از متابولیتهای اولیه و ثانویه به دست

ضدباکتریایی ،ضدویروسی و ضدقارچی هستند.

آمده از آنها میتواند در صنایع دارویی مورد

از طرف دیگر با توجه به زیستگاههای وسیع

توجه قرار گیرد (Barsanti and Gualtieri,

دریایی در شمال و جنوب ایران و وجود منابع

.)2006

غنی این جلبکها پتانسیل فراوانی برای

در کشور ایران جلبکهای دریایی از سه

شناسایی ترکیبات موثره و استخراج آنها به

شاخه سبز ،قهوهای و قرمز هستند و تمامی

منظور تولید این مواد در سطح صنعتی وجود

این جلبکها در فصول مختلفی از سال

دارد (ببری و همکاران .)1391 ،مطالعات نشان

قابل بهرهبرداری هستند (Gharanjik and

دادهاند که جلبکهای دریایی منبع غنیای از

 .)Abkenar, 2000تا کنون مطالعات اندکی بر

مواد اولیه مورد استفاده در داروسازی ،پزشکی،

روی خواص ضدباکتریایی و عناصر تشکیل

صنایع غذایی ،آرایشی و بهداشتی هستند.

دهنده جلبک قرمز Gracilaria gracilis

جلبکهای دریایی حاوی مقادیر زیادی ویتامین،

سواحل جنوبی دریای خزر انجام گرفته است .با

مواد معدنی ،پروتئین ،کاروتنوئید ،فیبر و

توجه به فراوانی زیستگاههای دریایی در کشور،

اسیدهای چرب ضروری هستند و در صنایع

پتانسیل فراوانی برای انجام چنین مطالعاتی

غذایی کاربرد دارند .جلبکها از نظر اقتصادی

وجود دارد .از این رو ،در این مطالعه به

نیز ارزشمند هستند ،زیرا پلیساکاریدهای

ارزیابی ترکیبات تشکیل دهنده جلبکهای قرمز

ارزشمندی مانند آگار ،کاراژینان و آلژینات از

 G. gracilisو اثر آن روی باکتریها پرداخته

آنها به دست میآید (Taskin and Ozturk,

شد.

.)2007

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis

مواد و روشها
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عصارهگیری جلبک

نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهها

برای تهیه عصاره هیدروالکلی از روش

برای انجام این مطالعه آزمایشگاهی ،ابتدا

عصارهگیری گرم استفاده شد به این صورت که

نمونهبرداری از جلبک قرمز Gracilaria

مقدار  0/1گرم پودر جلبک به دقت وزن شد و

( gracilisشاخه  )Rhodophytaدر فصل بهار

به آن  20میلیلیتر متانول  80درصد اضافه شد

سال  139۷از سواحل جنوبی دریای خزر،

و به خوبی مخلوط شد .سپس به مدت  2ساعت

منطقه سیسنگان (واقع در  20کیلومتری شهر

در بنماری با دمای  50درجه سانتیگراد

نوشهر) انجام پذیرفت .نمونههای جمعآوری

گذاشته شد .پس از گذشت  2ساعت عصارهها

شده در کیسههای نایلونی حاوی آب دریا

توسط کاغذ صافی واتمن  ،40صاف شد و در

نگهداری و به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی

بالن ژوژه  20میلیلیتری با حالل متانول 80

رشت منتقل شد .سپس نمونهها به منظور از بین

درصد به حجم رسانده شد (حاجی مهدیپور و

بردن گل و الی ،نمک و اپیفیتهای چسبیده بر

همکاران.)1388 ،

روی جلبک ،چند مرتبه با آب معمولی و سپس
با آب مقطر شسته شدند .نمونهها توسط
متخصصان مربوطه از روی ویژگیهای ظاهری و
ریختشناسی به کمک کلیدهای شناسایی
معتبر (قرنجیک و روحانی قادیکالیی1388 ،؛
 )Abbot and Hollenberg, 1976شناسایی
شد .در مرحله بعد نمونهها توسط دستگاه فریز
درای (آلفا ،Rontgen ،آلمان) به مدت 18
ساعت خشک شد و با آسیاب برقی (،GSC 803
 ،Gosonicچین) پودر شد.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره جلبک
Gracilaria gracilis

در این مطالعه ،تعدادی نمونه از بیماران
مبتال به عفونتهای ادراری از آزمایشگاههای
تشخیص طبی شهرستان رشت در پاییز و
زمستان سال  9۷جمعآوری شد .این نمونهها
برای کشت ،بر روی محیطهای بالد آگار و
 EMBانتقال داده شد .برای تعیین هویت
جنسهای باکتری از آزمونهای متعدد
ریختشناسی و افتراقی بیوشیمیایی استفاده
شد.
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تعیین

حساسیت

آنتیبیوتیکی
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(آزمون

آنتیبیوگرام)

مختلف از آنتیبیوتیکها مقاومت داشته باشند
به این ترتیب در نهایت  5جدایه باکتریهای

دیسکهای آنتیبیوگرام مربوط به  9نوع

( MDRمقاوم به چند دارو) Escherichia

)،(FM

،Staphylococcus

آنتیبیوتیک

نیتروفورانتئین

،coli

aureus

پیپراسیلین -تازوباکتام ) ،(PTZایمیپنم

freundii

) ،(IMPسفپیم ) ،(FEPآمیکاسین )،(AN

pneumonia

سفتازیدیم ) ،(CAZکوتری ماکسازول )،(SXT

 aeruginosaشناسایی شد .این  5جدایه

سیپروفلوکساسین ) ،(CPجنتامایسین )(GM

باکتری نسبت به کل دیسکهای آنتیبیوتیکی

بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار حاوی

به کار برده شده مقاوم بودند.

،Citrobacter
و

Klebsiella

Pseudomonas

سوسپانسیون باکتریایی که معادل نیم

آزمایشهای ضدمیکروبی به روش تعیین

مکفارلند و به صورت کشت چمنی بود ،قرار

حداقل

(Minimum

گرفت و به مدت  24ساعت در انکوباتور نگهداری

 )Inhibitory Concentration: MICو

شد .پس از خارج کردن نمونهها از انکوباتور قطر

حداقل

(Minimum

هالههای عدم رشد اندازهگیری شد و میزان

 ،)Bactericide Concentration: MBCبه

حساسیت آنتیبیوتیکی باکتریها بر اساس

روش میکرودیلوشن انجام شد (Forbes et al.,

استاندارد Clinical and Laboratory( CLSI

.)2013

غلظت
غلظت

بازدارندگی
کشندگی

 )Standards Instituteسال  2020مشخص

در این پژوهش همچنین به منظور ارزیابی و

شد .نمونههایی که هاله عدم رشد تشکیل داده

مقایسه فعالیت ضدمیکروبی عصاره جلبک

بودند ،یعنی نسبت به آن آنتیبیوتیک مقاومت

 Gracilaria gracilisاز ده گونه باکتری

کمتری داشتند و آن آنتیبیوتیک درصدی از

استاندارد

باکتری را از بین برده است .آن دسته از

Proteus ،pneumonia ATCC 10031

باکتریها نیز که هاله تشکیل نداده بودند نسبت

43071

،mirabilis

به آن آنتیبیوتیکها مقاوم بودند .باکتریهای
 :Multidrug Resistant( MDRمقاوم به

Streptococcus pneumoniae ATTCC
Enterococcus faecalis ATCC ،6305

دارو) گونههایی هستند که حداقل به سه گروه

،29212

آزمایشگاهی
ATCC

aerogenes

Klebsiella

Enterobacter
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Shigella

میکروبی معادل نیم مکفارلند رقت  1:100تهیه

Staphylococcus aureus ،ATCC 12022

شد و به اندازه  100میکرولیتر برداشته و به همه

Pseudomonas

چاهکها اضافه شد .ردیف شماره یازده پلیت

،aeruginosa

حاوی محیط کشت و سوسپانسیون باکتری بود

 Escherichia coli ATCC 25922و

که به عنوان شاهد مثبت (محیط کشت و

Salmonella typhimorium 6A55 0298

باکتری) و ردیف شماره دوازده به عنوان شاهد

13048

25923
27853

،ATCC
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،ATCC

flexneri

ATCC

که از بانک میکروارگانیزمهای شرکت رویان

منفی (محیط کشت به تنهایی) در نظر گرفته

سنجش پارسیان تهران تهیه و در محیط کشت

شد .همه آزمایشها با سه تکرار انجام شد .سپس

نوترینت آگار و در دمای  3۷درجه سانتیگراد

پلیت در  3۷درجه سانتیگراد به مدت 24

انکوباسیون شدند ،استفاده شد.

ساعت انکوبه شد .برای تعیین  MICمیزان

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی

حداقل غلظت بازدارندگی ) (MICبا روش
میکرودیلوشن با استفاده از پلیتهای  96خانه
انجام گرفت .به این ترتیب که ابتدا 100
میکرولیتر از محیط کشت مولر هینتون براث در

کدورت چاهکها که بیانگر مقدار رشد باکتری
بود ،تعیین شد .مقدار  MICحداقل غلظت ماده
ضدمیکروبی را نشان میدهد که در آن رشد قابل
مشاهدهای دیده نشود.
سنجش حداقل غلظت کشندگی

چاهکها ریخته شد .سپس  100میکرولیتر از

برای سنجش حداقل غلظت کشندگی

عصاره جلبک با غلظت اولیه  10میلیگرم در

) (MBCاز چاهکهایی که حاوی عصاره جلبک

میلیلیتر به چاهکهای ردیف اول اضافه شد و

با غلظتی باالتر از  MICبودند ،نمونه برداری شد.

پس از مخلوط کردن نانوذره نقره با محیط

به این ترتیب که  50میکرولیتر از چاهکهای

کشت 100 ،میکرولیتر از محلول برداشته و به

یاد شده توسط سمپلر نمونهبرداری و در محیط

ردیف دوم اضافه شد و از ردیف دوم به سوم و به

نوترینت آگار کشت داده شد و پس از  24ساعت

همین ترتیب تا ردیف دهم عصاره جلبک رقیق

انکوباسیون رشد یا عدم رشد باکتری بر روی

شد .از ردیف دهم نیز  100میکرولیتر برداشته

پلیتها بررسی شد .کمترین رقتی که باکتری

و بیرون ریخته شد .آنگاه از سوسپانسیون

نتوانست در مجاورت آن بر روی محیط ،رشد
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کند به عنوان حداقل غلظت کشندگی از مواد

ماده که روی آنها مورد استفاده قرار گرفت در

ضدمیکروبی در نظر گرفته شد.

طیف  30-500zبا ولتاژ یونیزاسیون کننده ۷0
الکترون ولت بود .شاخص Kovats Retention

بررسی ترکیبات عصاره

با استفاده از هیدروکربنهای استاندارد

عصاره جلبک پس از آمادهسازی به دستگاه

کروماتوگرافی شده مشترک محاسبه شد.

جرمی

ترکیبات منفرد توسط  MSشناسایی شد و

) ،Agilent ،5977( (GC/MSآمریکا) با

ماهیت آنها به وسیله مقایسه  RIنسبت به

کروماتوگرافی

گازی-

طیفسنج

کروماتوگراف گازی ،Agilent ،7890B( GC
آمریکا) تزریق شد تا نوع ترکیبات آن مشخص
شود .آنالیز  GC-MSبا یک دستگاه
کروماتوگرافی ( ،Agilent ،5973Nآمریکا)

آلکانهای  C8-C32nو مقایسه طیف جرمی با
نمونههای معتبر یا با دادههای موجود در
کتابخانه طیف جرمی  NIST2005و در پیشینه
آنها تایید شد.

مجهز به یک ستون مویرگی ( 95درصد
پلیدیمتیل سیلوکسان و  5درصد دیفنیل؛

نتایج

 30متر طول 0/25 ،میلیمتر قطر و 0/25

در بررسی خاصیت ضدباکتریایی عصاره

میکرومتر ضخامت فیلم) (،HP-5MS UI

جلبک قرمز  Gracilaria gracilisنسبت به

 ،Agilentآمریکا) انجام شد .برنامه دمای ستون

باکتریهای استاندارد مشخص شد که عصاره

به این ترتیب بود که طی  5دقیقه دما از 60

متانولی جلبک قرمز  G. gracilisخاصیت

درجه سانتیگراد با سرعت  3درجه سانتیگراد

ضدمیکروبی علیه باکتریهای گرم منفی و گرم

در دقیقه تا  180درجه سانتیگراد افزایش داده

مثبت داشت .از بین ده باکتری استاندارد

شد ،سپس با سرعت  20درجه سانتیگراد در

هفت باکتری نسبت به عصاره جلبک حساسیت

دقیقه به  280درجه سانتیگراد رسید و برای

نشان دادند .باکتریهای  P. aeruginosaو

 10دقیقه در همین دما ثابت نگه داشته شد.

 S. aureusبه ترتیب با  6/2 MICو 12/5

سرعت جریان گاز حامل هلیوم نیز  1میلیمتر

میلیگرم در میلیلیتر نسبت به عصاره جلبک

در دقیقه بود .حالت تقسیم شده تزریق (نسبت

حساستر بودند و سه باکتری ،E. faecalis

 1به  )30مورد استفاده قرار گرفت .طیفهای

 P. mirabilisو  K. pneumoniaحساسیتی از
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)Phetalic Acid(  فتالیک اسید، درصد13/98

 باکتریهای مقاوم.)1 خود نشان ندادند (جدول

، درصد4/25

به دارو جداسازی شده از نمونههای ادرار نسبت

Dibutyl (  دیبوتیل فتاالت، درصد11/51

.به عصاره جلبک مقاوم بودند

n-Hexadecanoic Acid

)Phytol(  فیتول، درصد3/38 )Phthalate

آنالیز شیمیایی ترکیبات عصاره جلبک

2/43 )Gibberellin(  درصد و جیبرلین2/43

نشان داد که بیشترین اجزای عصاره را

.درصد تشکیل داده است

، درصد11/2 )Phenylethyne( فنیلاتین
)Sila-cyclopentene(

سیالسیکلوپنتن

( عصاره متانولی جلبکMBC) ( و حداقل غلظت کشندگیMIC)  حداقل غلظت بازدارندگی:1 جدول
 در برابر باکتریهای استاندارد و بالینی مقاوم به چند آنتیبیوتیکGracilaria gracilis
باکتری

(mg/mL) MBC

(mg/mL) MIC

25

12/5

ATCC 25923

Staphylococcus aureus

50

25

ATCC 6305

Streptococcus pneumonia

12/5

6/2

ATCC 27853

Pseudomonas aeruginosa

50

25

ATCC 0298

Salmonella typhimorium

50

25

ATCC 13048

Enterobacter aerogenes

50

25

ATCC 12022

Shigella flexneri

100

50

ATCC 25922

Escherichia coli

-

-

ATCC 29212

Enterococcus faecalis

-

-

ATCC 43071

Proteus mirabilis

-

-

ATCC 10031

Klebsiella pneumonia

-

-

مقاوم

Staphylococcus aureus

-

-

مقاوم

Escherichia coli

-

-

مقاوم

Citrobacter freundii

-

-

مقاوم

Klebsiella pneumonia

-

-

مقاوم

Pseudomonas aeruginosa
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و گرم منفی دریافتند که اغلب عصارههای

بحث
جلبکهای دریایی به طور بالقوه منابع

جلبکی اثر ضدباکتریایی داشتند.

حاصلخیز دارای متابولیتهای ثانویه بسیار فعالی

 Lavanyaو  Veerappanدر سال 2011

هستند که میتوانند پیشرفتهای مفیدی را در

اثرات ضدمیکروبی جلبکها را گزارش کردند و

تولید محصوالت دارویی ایجاد کنند و مهمترین

اعالم کردند که جلبکهای قرمز بیش از

منابع ترکیبات ضدمیکروبی دریایی محسوب

جلبکهای سبز و قهوهای تاثیر دارند.

میشوند (.)Silva et al., 2013

متاسفانه مطالعات اندکی بر روی خواص

عصارهها یا ترکیبات جلبکهای مختلف در

ضدباکتریایی  G. gracilisصورت گرفته است.

محیط آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی علیه

نتایج مطالعه  Tuneyو همکارانش

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارند

( )2006نشان داد که عصاره متانولی جلبک

(.)Tuney et al., 2006

قرمز  G. gracilisجمعآوری شده از سواحل

 Varierو همکاران ( )2013برای

کشور ترکیه هیچ اثر بازدارندگی روی رشد

عصارهگیری جلبک از اتانول ،متانول و کلروفرم

 E. coliنداشت .در صورتی که در مطالعه

استفاده کردند و بیان کردند که در بین این

حاضر ،عصاره متانولی این جلبک بر روی باکتری

حاللها ،عصاره متانولی بهترین نتایج را برای هر

 E. coliاثر بازدارندگی نسبتا خوبی را نشان داد

دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی نشان داد .از

که در این مورد میتوان روش عصارهگیری،

این رو ،در مطالعه حاضر برای بررسی فعالیت

فصول سال و محل رویش را موثر دانست

ضدباکتریایی جلبک قرمز  G. gracilisاز

(.)Taskin et al ., 2010

عصاره متانولی این جلبک استفاده شد.

در مطالعهای که پیمانی و همکاران در سال

 Taskinو  Ozturkدر سال  200۷طی

 1393بر روی اثرات ضدباکتریایی جلبک قرمز

بررسی اثر ضدباکتریایی بعضی از جلبکها

 Gracilaria arcuataاز سواحل چابهار انجام

،Rhodophyceae

دادند ،مشخص شد که باکتری گرم منفی

Chlorophyceae

بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره این

جمعآوری شده از شمال دریای اژه (Aegean

جلبک داشت .همچنین  Rhimouو همکاران

 )Seaترکیه روی بعضی باکتریهای گرم مثبت

( )2010مطالعهای را بر روی اثر ضدباکتریایی

از

خانوادههای

Phaeophyceae

و

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis
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 26گونه جلبک دریایی قرمز بر برخی

که این نتیجه با نتایج به دست آمده در مطالعه

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی انجام دادند

حاضر مطابقت داشت.

و مشاهده کردند که عصاره متانولی Hypnea

مطابق با دادههای این مطالعه Prasad ،و

 musciformisباالترین میزان مهار را از خود

همکاران ( )2014گزارش کردند که عصاره

نشان داد .از این  26گونه جلبک مورد مطالعه،

متانولی جلبک قرمز Gracilaria corticata

 25گونه ( 96درصد) فعالیت ضدباکتریایی

در برابر  K. pneumoniaeو  S. aureusفعالیت

داشتند .به عالوه ،نتایج به دست آمده نشان داد

ضدباکتریایی داشت.

که عصارههای جمعآوری شده در فصل بهار

در بررسی ترکیبات عصاره جلبک،

نسبت به فصل زمستان فعالتر بودند (Rhimou

فنیلاتین

سیالسیکلوپنتن

.)et al., 2010

 13/98درصد ،فتالیک اسید  4/25درصد،

11/2

درصد،

عصاره اتانولی Gracilaria domingensis

 11/51 n-Hexadecanoic Acidدرصد،

و  Gracilaria sjoestediiنیز علیه E. coli

دیبوتیل فتاالت  3/38درصد ،فیتول 2/43

و  S. aureusفعالیت ضدباکتریایی نشان

درصد و جیبرلین  2/43درصد اجزای اصلی

داد .عصاره اتانولی  G. domingensisدر

عصاره را تشکیل میدادند .فنیلاتین دارای یک

برابر  Mycobacterium smegmatisو

حلقه فنلی است و طبق مطالعات انجام شده

 Neurospora crassaاثر ضدباکتریایی داشت.

ترکیبات آروماتیک از جمله فنلها دارای خواص

عصاره اتانولی  Gracilaria debilisدر برابر

ضدباکتریایی هستند (دوستی.)1398 ،

 S. aureusفعالیت ضدباکتریایی نشان داد،

 n-Hexadecanoic Acidیا پالمتیک

ولی در مقابل  M. smegmatisغیرفعال بود

اسید به طور طبیعی یک اسید چرب اشباع

(.)Albuquerque et al., 1983

است که در جانوران طی لیپوژنز ساخته

در بررسی انجام شده توسط  Bouhlaو

میشود .مشهور است که اسیدهای چرب

همکاران ( )2010در ارتباط با اثر عصاره متانولی

خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی دارند

جلبک قرمز  Gelidiella acerosaبر روی رشد

( Yff .)Aparna et al., 2012و همکارانش در

باکتریهای مورد مطالعه ،گزارش کردند که

سال  2002در غربالگری دارویی Pentanisia

باالترین قدرت مهاری مربوط به  S. aureusبود

 prunelloidesدریافتند که ترکیب اصلی در
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عصاره اتیل استاتی ریشه ،پالمیتیک اسید است

 Leeو همکاران در سال  2016گزارش کردند

و همین دلیل خاصیت آنتیبیوتیکی باالی آن

که فیتول جدا شده از  Aster yomenaاثر

است .همچنین بسیاری از مطالعات بر خواص

ضدباکتریایی دارد و مکانیسم آن را مرگ سلولی

ضدباکتریایی پالمتیک اسید اشاره دارند

اکسیداتیو در  P. aeruginosaدانستند .در

(.)Desbois and Smith, 2010

جای دیگر Ghaneian ،و همکاران ()2015
فعالیتهای

فعالیت ضدمیکروبی باالی فیتول را تایید کردند.

گزارشهایی

مبنی

بر

ضدمیکروبی دیبوتیل فتاالت در برابر ،E. coli

همچنین  Cyriacو  )2015( Eswaranخواص

Bacillus ،S. aureus ،Bacillus subtilis

ضدمیکروبی و ضدسرطانی فیتول را گزارش

 cereusو  S. typhimoriumگزارش شده

کردند.

است Khatiwora .و همکاران در سال 2012

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره

گزارش کردند که دیبوتیل فتاالت استخراج

جلبک بر روی باکتریهای مقاوم به دارو تاثیر

شده از ساقه  Ipomoea carneaفعالیت

خاصی نداشت .احتماال مکانیسم مقاومت این

چشمگیری در برابر ،Klebsiella pneumonia

باکتریها در برابر آنتیبیوتیکها با مکانیسم

Pseudomonas

عمل در برابر عصاره جلبک مشابه باشد .البته

 aeruginosaداشت .همچنین  Royو همکاران

عصاره جلبک قادر به مهار تعداد زیادی از

در سال  2006گزارش کردند که دیبوتیل

باکتریها بود .متاسفانه تا کنون مطالعات

فتاالت ساخته شده توسط Streptomyces

اندکی بر روی اثر ضدمیکروبی جلبک قرمز

 albidoflavusنیز فعالیت ضدباکتریایی از خود

 G. gracilisصورت گرفته است ،از این رو نتایج

نشان داد .در سال  Mini Shobi 2018و

به دست آمده در این مطالعه به ناچار با نتایج

 Viswanathanدیبوتیل فتاالت را برای اولین

گونههای دیگر جنس  Gracilariaمقایسه شده

بار از  Begonia malabaricaجداسازی و

است .با توجه به اجزای اصلی عصاره و

فعالیت ضدباکتریایی چشمگیر آن را گزارش

توضیحاتی که داده شد ،می توان گفت که

کردند.

خواص ضدمیکروبی عصاره جلبک G. gracilis

 Proteus mirabilisو

فیتول به طور گستردهای به عنوان ماده

به دلیل وجود ترکیبات ضدباکتریایی است که به

تشکیل دهنده کلروفیل دستهبندی میشود.

طور عمده در عصاره آن یافت میشود .اما برای

بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis
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یافتن علت حساسیت یا مقاومت برخی

این رو ،در کشورهای در حال توسعه میتواند به

باکتریها نسبت به این عصاره پیشنهاد میشود

عنوان یک گزینه قابل توجه در پیشگیری و

در گامهای بعدی اجزای تشکیل دهنده عصار

درمان عفونتها مطرح باشد .از این رو،

جلبک قرمز جداسازی و اثرات ضدمیکروبی هر

ارزیابیهای کلینیکی برای بررسی امکان استفاده

کدام بررسی شود و مکانیسم اثر ضدباکتریایی

از آن در صنایع دارویی مورد نیاز است.

آنها مورد بررسی قرار گیرد.
در مجموع ،عصاره جلبک قرمز یک ماده
طبیعی ،غیرسمی ،ارزان و دردسترس است .از

1399 ،)4(8 :فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
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Abstract
Today, due to increase in resistance of antibiotics, it is necessary to find
suitable alternatives to natural materials. Algae also have many applications in
medicine, pharmacy and the food industry. Therefore, the present study was
performed to investigate the antibacterial activity of red algae Gracilaria gracilis
extract. In this study, the active compounds of methanolic extract of red algae G.
gracilis were identified by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS).
The Antimicrobial effect of algae extract on bacteria were investigated by
sequential dilution method. The chemical analysis of the algae extract compounds
showed that the major components of the extract were phenylethine,
silacyclopntenen, phthalic acid, n-hexadecanoic acid, dibutyl phthalate, phytol
and gibberellin. In the study of minimum inhibitory concentration and minimum
bactericidal concentration, it was shown that Pseudomonas aeruginosa and
Staphylococcus aureus with algae extract with a minimum inhibitory
concentration of 6.2 and 112.5 mg/mL, respectively, compared to other studied
bacteria, showed more sensitivity. Based on the results, the methanolic extract of
red algae G. gracilis had good antimicrobial activity. Therefore, clinical research
is necessary for the clinical applications of this extract.
Key words: Methanol Extract, Gracilaria gracilis, Antibacterial.
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