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چکیده
هدف از اين مطالعه تعیین خواص ضدباكتريايی موجود در عصارههاي الکلی و اتري (دياتیلاتر و متانولی) جلبک
 Scenedesmus dimorphusعلیه باكتري گرم مثبت  Micrococcus luteusو باكتري گرم منفی Aeromonas
 hydrophilaبود .اين جلبک به صورت خالص كشت داده شده و پس از تأمین حجم مناسب جلبک ،عصارههاي دياتیلاتر و
متانولی آن با استفاده از روش انتشار در آگار استخراج گرديد .ارزيابی خاصیت ضدباكتريايی با استفاده از روش چاهک انجام شد.
در اين مطالعه از دو تیمار دياتیل اتر و متانول با سه تکرار استفاده شد .نتايج به دست آمده نشان داد كه عصاره متانولی جلبک S.
 100 ،50( dimorphusو  200میلیگرم در لیتر) داراي خاصیت مهاركنندگی علیه باكتريهاي  M. luteusوA. hydrophila
با هاله عدم رشد به ترتیب در دامنه  13-11و  21-13میلیمتر بود .در مورد عصاره دياتیل اتر ( 100 ،50و  200میلیگرم در
لیتر) نیز هاله عدم رشد در دامنه  9-23/7و  21/6-6/3میلیمتر مشاهده شد .براي شناسايی تركیبات موجود در عصارهها گاز-
كروماتوگرافی عصارههاي متانولی و دياتیلاتري انجام شد و نتايج نشان داد كه بیشترين تركیبات در عصارههاي متانولی و دي-
اتیلاتري ،هیدروكربنها و استرها با غلظت مؤثر  200بودند .عصاره اتري بر باكتري گرم مثبت و عصاره متانولی بر باكتري گرم
منفی بیشترين تأثیر را داشت .اين نتايج حضور تركیبات ضد باكتريايی را علیه اين دو گونه باكتري در جلبک S. dimorphus
نشان میدهد.
کلمات کلیدی :ريزجلبک ،ضدباكتري ،عصاره ،باكتري گرم مثبت ،باكتري گرم منفی
* نويسنده مسئولz.habibi91@yahoo.com :
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مقدمه
جلبکها عالوه بر نقشهاي بومشناختی بسیار مهمی كه در
طبیعت دارند ،به دلیل غنی بودن از مواد معدنی و
ويتامینها ،قرنها به عنوان غذايی سالم در رژيم غذايی
انسان و يا براي مصارف دارويی مورد استفاده قرار گرفتهاند
( .)Khan and Satam, 2003اين ارگانیسمها منبع غنی
از تركیبات مفید و فعال زيستی هستند و تاكنون تركیبات
زيستی متعددي و با گستره كاربردي متنوع از قبیل اثرات
آنتیبیوتیکی ،ضدقارچی ،ضدويروسی و ضدسرطانی از
جلبکهاي پرسلولی شناسايی و مشتق شدهاند از اين رو
بسیاري از تركیبات حاصل از سوخت و ساز يا متابولیسم در
اين جانداران میتوانند به عنوان مواد فعال و كاربردي در
صنايع دارويی تبديل شوند (.)Bansemir et al. 2006
 Aeromonas hydrophilaيک نوع باكتري گرم منفی
متحرک هوازي و بیهوازي اختیاري است كه در محیطهاي
آبی و دستگاه گوارش ماهیان سالم يافت میشود .اين
باكتري در شرايط استرسزا عامل اصلی مرگ و میر در
ماهیان آب شیرين بوده و موجب سپتی سمی همراه با
خونريزيهاي جلدي و احشايی ،تورم روده و مرگ میگردد.
بیماري حاصله از اين باكتري در سراسر دنیا مشاهده شده
است (توكلی و اخالقیMicrococcus luteus .)1388 ،
كوكسی گرم مثبت و هوازي است كه از پوست انسان،
محصوالت لبنی و حیوانی جدا شده و قادر است در خیلی از
محیطها مثل آب ،گرد و غبار و خاک حضور داشته باشد و
در دماي  37درجه رشد میكنند .بر روي پوست انسان باعث
شکسته شدن تركیبات عرق و تبديل آنها به بوي بد
میشود و گمان میشود كه باكتري مضري نباشد اما اين
باكتري میتواند سیستم ايمنی بدن انسان را مثل بیماري
 HIVبه خطر بیاندازد .در سالهاي اخیر با توجه به مقاومت
باكتريهاي پاتوژن در برابر آنتیبیوتیکهاي سنتتیک،
مطالعه بر روي تركیبات طبیعی نظیر اسانس و عصاره
گیاهان ،مواد جانوري و معدنی مورد توجه ويژه براي ساخت
مواد ضد میکروبی قرار گرفته است .در بررسی انجام شده
توسط  Dhanalakshmiو همکاران در سال 2013
فعالیت
بیشترين
Chlorophycea
جلبکهاي
ضدباكتريايی را در برابر پاتوژنهاي انسانی نشان دادند و

عصاره متانولی به عنوان يک حالل درمانی امیدواركننده
براي تركیبات ضدمیکروبی توصیه شد .در بررسی ديگري كه
 Umaو همکاران در سال  2011بر روي ريزجلبک سبز
Chlorococcum
،Desmoccus olivaceous
 humicolaو  Chlorolla vulgarisبا استفاده از
عصارههاي استونی ،متانولیک ،اتانولیک و Dimethyl
) sulfoxide (DMSOعلیه  5باكتري گرم منفی و يک
باكتري گرم مثبت انجام دادند مشاهده شد كه باكتري گرم
مثبت  Staphylococcus aureusو باكتري گرم منفی
 Escherichia coliحداكثر حساسیت به عصاره استونی
از  Chlorococcum humicolaنشان دادند .از اين رو
بررسی حاضر با هدف ارزيابی عملکرد آنتی باكتريايی عصاره
الکلی متانولی و اتري عصاره Scenedesmus
 dimorphusبر روي دو نوع باكتري انجام گرفت.
مواد و روشها
پس از تهیه  ،Scenedesmus dimorphusكلنیهاي
سبز رنگ موجود در پتري ديش ،در لولههاي آزمايش كشت
داده شدند .بدين منظور  5میلیلیتر از محیط كشت مايع
 )Kotai, 1972( Zehnderبه هر لوله آزمايش تزريق
شدند .سلولهاي جلبک پس از تهیه از موسسه تحقیقات
بین المللی تاسماهیان درياي خزر كه از قبل مورد شناسايی
قرار گرفته بودند ،با استفاده از آنس استريل شده روي شعله
به هر لوله آزمايش منتقل شد .نمونهها زير المپ فلورسنت
(با شدت نوري  2500لوكس) به مدت  10روز در دماي 0/5
 24 ±درجه سانتیگراد پرورش يافتند .مراحل بعدي كشت
به ترتیب در ارلن مايرهاي  250و  1000میلیلیتر انجام
شد .سرانجام كشت در داخل ارلن مايرهاي  4000میلیلیتر
با اعمال هوادهی صورت گرفت .تراكم سلولی (5 × 104
سلول در میلیلیتر) و حجم مناسب به دست آمد .براي
عصارهگیري ريزجلبک از روش  Cannellو همکاران
( ،)1988استفاده شد .تغلیظ جلبک به مدت  10دقیقه با
سرعت  100دور در دقیقه با سانتريفوژ انجام شد .براي تهیه
پودر جلبکی نمونهها به مدت  8ساعت در دستگاه فريزدراير
قرار داده شدند .سپس در هاون سايیده و براي انجام مراحل
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بعدي آزمايش در دماي  -16درجه سانتیگراد نگهداري
شدند .در اين مطالعه از دو تیمار دياتیل اتر و متانول با سه
تکرار استفاده شد .مقدار  0/2گرم از پودر جلبک با 5
میلیلیتر از حاللهاي متانول و دياتیلاتر به صورت
جداگانه به مدت  2ساعت در دماي  40درجه سانتیگراد بر
روي دستگاه هیتر استیرر قرار داده شد .عصاره رويی با
سانتريفوژ جدا و براي خارج شدن حالل در دماي محیط
قرار داده شد .براي مشخص كردن فعالیت ضدمیکروبی از
باكتريهاي بیماريزاي  Micrococcus luteusو A.
 hydrophilaاستفاده گرديد .باكتريها به ترتیب از شركت
پژوهش علمی صنعتی ايران و انستـیتو بینالمللی ماهیان
خاوياري به صورت كددار تهیه شدند .محیط نوترينت آگار
( )NAو تريپتون سوي آگار ( )TSAبراي رشد باكتريها
استفاده شد .محیط كشت باكتريها به مدت  24ساعت در
دماي  37درجه سانتیگراد انکوبه شد .فعالیت ضدمیکروبی با
استفاده از روش چاهک گذاري تعیین شد .سپس براي رشد
باكتريها از محیط نوترينت براث و تريپتون سوي براث
استفاده شد .به اين منظور  40میکرولیتر از هر باكتري بر
روي محیط كشت نوترينت آگار و تريپتون سوي آگار اضافه
و با استفاده از سوآپ پنبهاي به صورت سفرهاي كشت داده
و در هر پلیت به وسیله انتهاي پیپت پاستور سه چاهک در
وسط محیط كشت ايجاد شد .از غلظتهاي متفاوت عصاره
( 100 ،50و  200میکروگرم بر میلیلیتر) در چاهکها
ريخته و پلیتها در دماي  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند.
براي تهیه غلظتهاي مختلف عصاره جلبکی ابتدا مقدار
مشخص نمونه با ترازوي حساس وزن شد و در حالل
 DMSOحل شد .سپس غلظتها در میکروتیوپهاي
استريل كدگذاري شد و براي انجـام فعالیتهاي زيستی در
دماي  -17درجه سانتیگراد نگهداري شد .پس از  24ساعت

هاله عدم رشد باكتريها بررسی و با خطكش شفاف در حد
میلیمتر اندازهگیري شد .تمام مراحل در كنار شعله و شرايط
استريل انجام پذيرفت ( Tuney et al. 2006; Nair et
 .)al. 2011; Sharma et al. 2011شناسايی و تخمین
تركیبات موجود در عصارهها با استفاده از آنالیز GC/MS
( )Chromatography-Mass Spectrum Gasبا
دستگاه  5975c Agilentانجام شد .ستون HP-5MS
استفاده شد .براي آشکارسازي از سیستم يونیزاسیون
الکترون با انرژي يونیزاسیون  70الکترون ولت استفاده شد.
آنالیز آماری
به منظور تجزيه و تحلیل آماري دادهها از نرمافزار SPSS
نسخه  16استفاده شد .تجزيهي واريانس دادهها با استفاده از
آزمون واريانس يک طرفه  ANOVAو مقايسه میانگینها
با استفاده از آزمون  Duncanدر سطح  %5انجام شد.
همچنین ،براي توصیف متغیرهاي پژوهش از آمار توصیفی
مانند میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
نتایج
اثرات ضدباكتري عصاره Scenedesmus dimorphus
علیه گونههاي باكتريايی  M. luteusو A. hydrophila
به وسیله ارزيابی قطر هاله مورد سنجش قرار گرفت (شکل
 .)1نتايج نشان داده است كه عصاره متانولی و دياتیلاتري
ريزجلبک  S. dimorphusفعالیت ضدباكتري بر علیه
باكتريهاي  M. luteusو  A. hydrophilaرا دارد.
چنانچه در جدول  1مشاهده میشود فعالیت ضدباكتري با
افزايش غلظت عصاره افزايش میيابد ،بنابراين اين فعالیت را
میتوان به عنوان يک عامل وابسته به دوز تا غلظت 200
میلیگرم بر میلیلیتر معرفی كرد.
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شکل  -1هاله عدم رشد عصاره دیاتیلاتری  S. dimorphusعلیه باکتری .A. hydrophila
جدول  -1نتایج حاصل از فعالیت ضدباکتری عصاره متانولی و دیاتیلاتری ریزجلبک .S. dimorphus
عصاره دي اتیل اتر ()mg/L
غلظت
M. luteus
A. hydrophila

عصاره متانولی ()mg/L

200

100

50

200

100

50

23/7
21/6

23/3
12/6

9
6/3

13/3
21/3

13
15/6

11/3
13/3

شکل  -2مقایسه فعالیت ضدباکتریایی غلظتهای مختلف عصاره متانولی ( )mg/mLجلبک  S. dimorphusدر مقابل
باکتریهای  M. luteusو .A. hydrophila
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شکل  -3مقایسه فعالیت ضدباکتریایی غلظتهای مختلف عصاره دیاتیلاتری ( )mg/mLجلبک  S. dimorphusدر مقابل
باکتریهای  M. luteusو .A. hydrophila

شکل  -4پیک حاصل از گاز-کروماتوگرافی اجزای تشکیل دهنده عصاره متانولی .S. dimorphus
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جدول  -2ترکیبات استخراج شده در گاز -کروماتوگرافی عصاره متانولی .S. dimorphus
نام تركیبات
d-Limonene
Azulene
Phenol
Methyl dihydrojasmonate
Heptadecane
Hexadecanoic acid
Hexamethyl-pyranoindane
)9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z
8-Octadecenoic acid

ساختار مولکولی درصد
گروه
98 C10H16
ترپن
96 C10H8
هیدروكربن
95 C6H6O
ترپن الکلی
98 C13H22O3
استر
95 C17H36
هیدروكربن
99 C16H32O2
استر
96 C18H26O
هتروكسیل
99 C18H32O2
كربوكسیلیک اسید
99 C18H34O2
كربوكسیلیک اسید

شکل  -5پیک حاصل از گاز-کروماتوگرافی اجزای تشکیل دهنده عصاره دیاتیلاتری .S. dimorphus
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جدول  -3ترکیبات استخراج شده در گاز -کروماتوگرافی عصاره دیاتیلاتری .S. dimorphus
نام تركیبات
Cyclopentaneacetic acid
Diethyl Phthalate
Dihydro methyl jasmonate
Eicosane

بحث
با توجه به مقاومت روزافزون میکروارگانیسمها به
آنتیبیوتیکها و گرايش عمومی به تركیبات طبیعی در نقاط
مختلف دنیا ،ارزيابی و شناسايی قابلیت میکروارگانیسمهاي
آبزي و بررسی اثرات ضدمیکروبی آنها اهمیت پیدا كرده
است .در طی دهه اخیر جلبکها به عنوان منبع غنی از
تركیبات آنتیبیوتیکی ،ويتامینها ،سوخت و تولیدات دارويی
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاند (Abed et al.
 .)2009در بررسی حاضر فعالیت ضدمیکروبی جلبک
 S. dimorphusعلیه باكتري گرم مثبت  M. luteusو
گرم منفی  A. hydrophilaمورد مشاهده و اثبات قرار
گرفت .عصاره دياتیلاتري جلبک در برابر باكتري گرم
مثبت  M. luteusو گرم منفی  A. hydrophilaخاصیت
مهاركنندگی نشان داد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه
عصاره اتري و متانولی ريزجلبک  S. dimorphusفعالیت
مهاري بر روي باكتري  M. luteusو A. hydrophila
دارد .به طور كلی در اين تحقیق با توجه به مقايسه فعالیت
ضدباكتريايی دو نوع عصاره بر روي دو سويه باكتري تمامی
غلظتهاي عصارههاي  S. dimorphusبر علیه باكتريهاي
 M. luteusو  A. hydrophilaفعالیت مهاري نشان
دادند .با توجه به مقايسه فعالیت ضدباكتريايی دو نوع عصاره
بر روي دو سويه باكـتري ،عصاره متانولـی در غلظت 200
میلیگرم بر میـلیلیتر اثر محدودكنندگی متوسطی بر روي
باكتري ( M. luteusمیانگین  13/3میلیمتر( را نشان داد و
اين اثر بر روي باكتري ( A. hydrophilaمیانگین 21/3
میلیمتر) فعـالیت بااليی را نشان داد .در غلظت  100میلی-
گرم در لیتر بر باكتري ( M. luteusمیانگین  13میلیمتر)
فعالیت متوسط نشان داده و بر روي باكتري A.
( hydrophilaمیانگین  15/6میلیمتر) نشان داد .در

فرمول مولکولی درصد
گروه
89 C13H22O3
استر
98 C12H14O4
استر
98 C6H6O
ترپن
92 C20H42
هیدروكربن

غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر نیز بر باكتري M. luteus
(میانگین  11/3میلیمتر) و بر روي باكتري A.
( hydrophilaمیانگین 13/3میلیمتر) فعالیت ضعیف و
قابل چشمپوشی نشان داد .بیشترين درصد تركیبات
شناسايی شده در عصاره متانولی Dihydro ،Limonene
9,12-Octadecadienoic ،methyl jasmonate
،Phenol ،Tetradecanoic acid ،Eicosane ،acid
Hexadecanoic ،Galaxolide ،Heptadecane
 acidو  2-Chloroethyl linoleateمیباشند .عصاره
دياتیلاتري در غلظت  200میلیگرم بر میلیلیتر باكتري
( M. luteusمیانگین  23/7میلیمتر)A. hydrophila ،
(میانگین  21/6میلیمتر) فعالیت بااليی نشان داد .در غلظت
 100میلیگرم بر میلیلیتر باكتري  M. luteusحساسیت
بااليی نشان داد و در باكتري ( A. hydrophilaمیانگین
 12/6میلیمتر) فعالیت ضدباكتريايی متوسطی نشان داد .در
عصاره دياتیلاتري غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر باكتري
( A. hydrophilaمیانگین  6/3میلیمتر) و بر روي باكتري
( M. luteusمیانگین  9میلیمتر قطر هاله مهاركنندگی)
قابل چشمپوشی بود .بیشترين درصد تركیبات شناسايی
شده در عصاره اتري ،Dihydro methyl jasmonate
 N-ethyl-1,3-dithioisoindoline ،Eicosaneو
 1,2-Benzenedicarboxylic acidمیباشند .اثر
ضدمیکروبی میتواند مربوط به تركیبات فرار در نمونه مانند
ترپونوئید و اسیدهاي چرب فرار باشد Cho .و همکاران
 2008نشان دادند كه تركیبات فنولی و ترپونوئیدها داراي
فعالیت ضدباكتريايی هستند و قادرند از طريق تخريب غشا
از رشد میکروارگانیسمها جلوگیري كنند .طبق نتايج به
دست آمده مشخص شد كه در تمام عصارههاي مؤثر بر روي
باكتريهاي بیماريزا با افزايش غلظت عصارهها میزان قطر
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هاله مهاري و در نتیجه میزان فعالیت ضدباكتريايی عصارهها
افزايش میيابد .در مطالعهاي مشابه  Mathivananو
همکاران ( )2010نشان دادند كه بین قطر هاله عدم رشد و
غلظت عصاره رابطه مستقیمی وجود دارد .در مطالعه حاضر
اثرگذاري عصاره دياتیلاتري جلبک بر روي باكتري گرم
مثبت به صورت معنیداري بیشتر از باكتري گرم منفی است
كه اين يافته با  Raoو همکاران ( )1981و  Yolandaو
همکاران ( )2004كه خواص مهاركنندگی رشد  10گونه از
جلبکهاي سبز و  9گونه جلبک قرمز علیه باكتريهاي گرم
مثبت و منفی بررسی و مشاهده شد كه اكثر گونهها علیه
باكتريهاي گرم مثبت فعالاند .نتايج حاصل از مطالعه
 Kokouو همکاران ( )2012نشان داد كه تأثیر عصاره اتري
بر روي باكتريهاي گرم منفی بیشتر است ،در مقابل مطالعه
 Al-Wathnaniو همکاران ( )2012نشان داد كه تأثیر
عصاره اتري بر باكتري گرم مثبت بیشتر از ساير عصاره-
هاست كه با نتايج اين مطالعه موافق است .شايد علت آن
طبیعت قطبی تركیبات ضدمیکروبی جلبک و خاصیت
قطبیتر دي اتیل اتر میباشد .در بین فعالیتهاي
ضدباكتري نمونههاي جلبکی ،عصاره دياتیلاتري جلبک S.
 dimorphusفعالیت بااليی از خود در برابر باكتريهاي
گرم مثبت نشان داد و در عصاره متانولی اثرگذاري بر روي
باكتري گرم منفی بیشتر از باكتري گرم مثبت بود.
بیواكتیوها و داروهاي زيادي از جلبکها جدا شده است و
همچنین اثرات فعالیت ضدباكتري گزارش شده است
( Sachithananthan et al. 1975; Mahasneh et
 .)al. 1995; Siddhanta et al. 1997در اين تحقیق
در بین عصارهها ،بزرگترين قطر هاله عدم رشد در
باكتريهاي گرم مثبت و منفی ،مربوط به عصاره دياتیل-
اتري بود .اين نتیجه با يافتههاي آزمايشهاي  Tuneyو
همکاران در سال  2006كه به مطالعه فعالیت ضدباكتري

عصاره اتانولی ،متانولی ،استونی و دياتیلاتري  11گونه
جلبک دريايی را در برابر باكتريهاي Staphylococcus
،epidermidis
aureus,
Streptococcus
 Pseudomonas aeruginosa,و Escherichia coli
پرداخت و طی بررسیهاي خود به اين نتیجه رسید كه
فعالیت ضدباكتري عصاره دياتیلاتري در بیشتر جلبکها
شديدتر است Ordog .و همکاران ( )2004اثرات
ضدباكتري بااليی از جلبک سبز Scenedesmus sp
گزارش كردند .اثرگذاري عصارههاي جلبکها بر روي
باكتريهاي گرم مثبت بیشتر از باكتريهاي گرم منفی بوده
است .حساسیت بیشتر يک گروه خاص باكتريها ناشی از
تفاوت در ساختار ديواره سلولی و تركیب آنها است.
بیشترين حساسیت از باكتري  A. hydrophilaبا میانگین
قطر هاله عدم رشد  21/3میلیمتر در عصاره متانولی گزارش
شد .اين نتیجه با نتايج آزمايشهاي  Gonzalezو همکاران
( )2001و  Vlachosو همکاران ( )1996كه بهترين هاله
عدم رشد را مربوط به عصاره متانولی گزارش دادند ،مشابه
است .نتايج حاصل از مطالعه  Umaو همکاران ()2011
نشان دادند كه باكتريهاي گرم منفی به عصاره متانولی
جلبک حساستر بودند ،در مقابل Tuney ،و همکاران
( )2006و  Taskinو همکاران ( )2007گزارش كردند كه
عصاره جلبک بر روي باكتريهاي گرم مثبت در مقايسه با
باكتريهاي گرم منفی مؤثرتر واقع شدهاند .نتايج حاصله
نشان داد كه نمیتوان با يک آزمايش پیشنهاد استفاده از
عصاره يا تركیبات مؤثره آن را در صنعت داروسازي داد.
بنابراين پیشنهاد می شود با توجه به نتايج اولیه تحقیقات
جديدي براي استفاده احتمالی در صنعت داروسازي در
موجودات زنده انجام شود.
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Abstract
Antimicrobial properties of diethyl ether and methanol extracts of algae Scenedesmus dimorphus
against Gram positive bacterium Micrococcus lutesus and Gram negative becterium, Aeromonas
hydrophila were evaluated. The algae was pure cultured and once the required volume and
number of cells achieved coli using agar well diffusion method diethylether and hexane extracts
of the algae cells were extracted. Antibacterial properties of the extracts were evaluated using
well diffusion method. The results showed inhibitory activities of methanol and ether extracts of
Scenedesmus dimorphus against M. luteus and A. hydrophila with 11-13 mm and 13-21 mm
diameters of inhibition zone, respectively. In case of diethyl ether extracts also the inhibitory
activity observed with diamaters of inhibition zone in the range of 9-23.7 mm and 21.6-6.3 mm
respectively against M. luteus and A. hydrophila. Gas chromatography mass spectrophotometry
was used to identify different substances within diethyl ether and methanol extracts with
hydrocarbon and ester with highest perentage among other substances. The results confirmed
antimicrobial activities of extracts from S. dimorphus against bacteria used in this study.

Keywords: Microalgae, Antibacterial, Extract, Gram-positive bacterium, Gram-negative
bacterium
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