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بررسی خواص ضدباکتریایی عصارههای ریزجلبک
 Chlorella vulgarisجداشده از خلیج چابهار
 گیالن عطاران فریمان :استادهار دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار
 علی طاهری :استادهار دانشک،ة عث ا درهاهة دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار
 ربابه جعفری :دانش  ،بارشناسة ارش ،دانشگا درهان رد ،ت عث ا درهاهة ابهار
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اثر بیشغر ،در بابتر ،ا ب د.
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جلب هال ک اکرش آ ها ویکش جلب ها هستت ل ی

 .1مقدمه
اوش زه ا زایش وقا وت نسبت ب آنتکیبیوتیک هکا دم

ده ویلیو تخمین زده

بیش از وک دام

ه است (Chu, 2012aد.

اوش زه دم سشاسش جها جلبک هکا نشکا دهتک ة

باکتش ها بیمام زا م بک ا کزایش اسکت .و کشف
اسکتفادة یشصککیح از دام هکا

تکا

وتبع یایکا نایک یش از وکواد ا لیکم وکومد اسکتفاده دم

آنتی بیوتی

ووج

یشاکتک گی وقا وکت دم

صتعت دام ساز ل صکتایع ک اییل لکوازم آمایشکی

باکتش ها

ه است عال ه بکش ایکنل گسکتش نیکا تن

وکسوب وی ون  .از این جلب ها بشا تهیکم آگکامل

آنتی بیوتی ها ج ی دموا باکتش ها وقا م ما بکا

کالژ ل یتاوینها استش لها وومد نیاز دم صکتعت

وشک م ب م کشده است (Perry et al., 2002د.

دام ساز استفاده وی ود .جلب هکا ویکا سکیع

توسع

جهانی دمبامة ا کزایش

ب علت ن شانی م زا ز

از تشکیبککات بککا عالیککت کک ویکش بیل

ج یکک

یش سی

هشکک ک امدهت ة ویککککزا عفونککککتهککککا از سککککو

عالیتها

سشوانی از ود نشکا

ویکش امگانیسککمهککایی کک دم بشابککش آنتککیبیوتیک هککا

وکککیدهتککک همچتکککین بککک وتزلکککم ککک التهابل

وقا م ان ل دم سال ها ا یش تکقیق دم وومد تشکیبکات

هیسوکلستش یوی ل آنزیم وهامکتت ه بسیام دی ش از

وبیعی کک عالیکت آنتکیویکش بکی دامنک از اهمیکت

واص دام یی کامبشد دامن (Borowitzka, 1999د.

زیککاد بش ککومدام بککوده اسککت 450 .سککال و ککشف

عککال ه بککش آ ل اسککتفاده از وککواد بککا اصککیت

آنتیبیوتی هکا وقا وکت بکاکتش هکا دم بشابکش ایکن

آنتیباکتشیال باکتشیواستات دم جلب ها دمیایی از

تشکیبات باعث ا زایش بیمکام ل وکشگ ویکش هزیتکم

سککالهککا قب ک دم و ک

سککتتی مایککج بککوده اسککت

وشاقبتها به ا تی دم بشابش عفونتهکا باکتشیکایی

(Victoria et al., 2009د.
عالقم م ب م ک بک تکقیکق دمبکامة اسکتخشاج

ه است .هش بت آنتیبیوتی ها قکو وکیتوانتک
باعث کاهش وقا وت دم باکتش

ون  .ب هش وال دم

س دهم گ ت ل وکققا عالقم زیاد ب وک کویت
وبیعی استخشاج ه از گیاها نشا دادهانک
وی کتت تا عواو ج ی

وتابولیتها جلب ها ب کشا بسکیام از تشکیبکات
وهم دم عالیت ها بیولوژیکی اوی امکتتک ه وفیک

سکعی

وتجکش ک ه اسکت (Beena and Krishnika, 2011د.

ویکش بی وبیعی ما کشا

کلشی با توج ب ویزا یکش تئین (٪58-51

میزجلب

کتت (Mala et al., 2009د .دم سالها ا یش دم زویتم

ز

تکقیق دمبامة تشکیبات عال زیستی بکا وتشکی گیکاهی

یتککاوینهککا داما امز

عالقم زیاد ب وطالع دمبامة جلب ها ب

جود آو ه

است (Pratt et al., 1944د.
ویکش جلب ها وتکابع بیولکوژیکی وهمکیانک کک
ویا گستشدها از بشناو ها کامبشد زیست تّا م
ما ب ک

ککود ا ت ککاص دادهان ک  .تع ک اد گون ک هککا

ش ک دل کام تتو ی ک ها ویککا گسککتشدها از

ویکش جلبک

داما

ک ایی بککاییی اسککت .ایککن

تکیثیشات وفیک دی کش دم وهکام

مادیکککالهککا آزاد کککاهش بشبککی ککو اسککت.
وک ویت ا کا ی کلکشی کک « کاکتوم م ک کلکشی»
ناوی ه وی ود ب وتزلم عاو بهبود م
یکتیکی توزیع

بکاکتش هکا

ه است .همچتین کلکشی ل کامیس
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باکتش ل ک قامچ

مسوب داده ک ن  .سکسسل نمونک هکا بکا اسکتفاده از

سکشوا اسکت (Chu, 2012bد Priya .دم سکال

تکا

واص دام یی از جمل

داما

 2012وی تکقیقات ود دمبامة ع کامه هکا کلکشی
نشا داد واص

باکتشیایی کلشی وی توان ب دلی

کام تتو ی هال یش تئینهکال یتکاوینهکال من انک هکا
ه دم ع امة آ با .

تشکیبات تلی ان ازهگیش

دم این یژ هش بشا ا لین بام دم ایکشا تکیثیشات
ع امه هکا اتکانولی وتکانولی یتویالنکتکو کلکشی
ل امیس بووی دمیکا عمکا ل بک وتظکوم وطالعکات
یای ا ل دم کامبشدها بیوتکتولوژیکی علی یتج سویم
.

باکتش بیمام زا بشمسی

ککالصسککاز

آزوایش اه دانش اه دمیانومد

علوم دمیایی بابهکام

 .ب وتظوم کتتشل شایط وکیطی بکشا م ک

یتویالنکتو ل لوازم تجهیزات آزوایش اهی وکیط
کشت با ا عم UVل اتوکال ل وم (Ovenدل آب ژا لل
تیوسولفات س یم

عفونی

عل

.

کلشی بشا ج اساز تشکیبکات بکا عالیکت

بیولوژیکی کشت داده

 .کشت انبوه دم وجم صک

لیتش آب یلتش ه اتوکال

ة دمیا دم ایکول

بکا

وکیط کشت  F2دم دوا  24±1دمجم سانتیگکشاد
 PH:7/8با تتا ب نکوم  12:12م کتایی تکامیکی
با

ت نوم  2000لوکس با هوادهی ا ا کشد

وکیط کشت دم وم  36 PPTانجام
بعکک از گ مانکک

ن .

 .2.2تهیة عصاره
بککشا تهیککم ع ککامة میزجلب ک

بککا اسککتفاده از م

اصال %ة  Kellam and Walkerدم سال 1989ل ب
تشتیکک
میزجلب

 2500 250ویلککیگککشم از وککادة شکک
کلشی ل امیس با واللهکا کلش کومم

اتانول ب وجم  10ویلیلیتکش مسکان ه ک سکسسل بکا

و ت  24ساعت دم دوا اتاق دم تکامیکی ن هک ام
 .سسس ع امه ها سانتشیفیوژ

ن

وکلول هکا

م یی بکا لظکتهکا  7000 1200 ppmبکا یلتکش
ویکش بکککی  0/22ویککککش

یلتکککش ک ک ن

بکککشا

ذ یککشهسککاز دم شیککزم  -20دمجککم سککانتیگککشاد
ن .

ن ه ام

 .3.2باکتریهای مورد بررسی

 .1.2شرایط رشد ریزجلبک
میزجلب

زوا و کشف دم  -20دمجکم سکانتیگکشاد ن هک ام

دمجم سانتیگشاد با ق مت  rpm 4000هموژنایز بک
ک ة وککومد وطالع ک از

تهی

جمکع آ م

استفاده از دست اه ا لتشاسیو د دقیقک دم دوکا 25

 .2مواد و روش کار
یتویالنکتککو

دست اه شیزدمایش ش

ک ن

 .نمونک هکا

وککول د مه از وشیککق سککانتشیفیوژ

(K3Seriesد با سشعت  rpm 4000ب و ت  20دقیق

سوی ها باکتشیکایی دم ایکن تکقیکق کاو  3سکویم
باکتش

گشم وتفی E.coliل P.Vulgarisل V. cholerae

 2سویم باکتش

گکشم وربکت L. monocytogenes

 S. aureusاست ک از سازوا یژ هشها علمکی
صتعتی ایشا

شی ام

ن .

 .4.2بررسههی ا ههر کههدباکتریایی عصههارة
ریزجلبک کلرال
ب وتظوم تعیین وساسیت سوی ها باکتش نسبت ب
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ع امهها از م

اصال %ة انتشام دیسک

(Rosaline et al., 2012د .ب ین تشتی

اسکتفاده
ک از همم

سککوی هککا باکتشیککایی سوسسانسککیو ویکش بککی 0/5
و

املت تهی

 .سسس با سواپ بش وککیط کشکت
یس از قکشامداد دیسک

آگام کشت داده

کام

با قطکش  6ویلکیوتکش  15ویکش لیتکش از ع کامههکا بک
دیس هکا ا کا

ک
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ویکش لیتکش از سوسسانسکیو بکاکتش نکیم وک
ا ا

با سمسلش وخلوط

املتک

لول ها بک وک ت 24

ساعت دم انکوباتوم با دوا  37دمج قشام داده ک .
آ شین لول ا ک هی ک متی دم آ وشکاه ه نشک
ب وتزلکم وک اق

لظکت وهامکتتک گی م ک (MICد

باکتش دم نظش گش ت

بشا تعیین و اق

لظت

دم انکوبکاتوم بک وک ت 24

کشت گی  100ویکش گشم از لول هایی کک بکاکتش دم

ککک  .از

نککشده بکود بکا 15ویلکی لیتکش وککیط کشکت

سکککاعت دم دوکککا  37دمجککک انکوبککک

آ م

آنتیبیوتی ها اسکتان امد جتتاوایسکین نیووایسکین

نوتشیتت آگام بک م

(سا ت شکت یادتن و دل ب وتزلم کتتشل وربکتل

یلیتی ک اق م ک بکاکتش بکود بک وتزلکم  MBCیکا

از واللل ب وتزلم کتتشل وتفکیل اسکتفاده ک  .یکس از
د مة کشت هال ها ع م م

بشمسی بکا ککولیس
.

منی دم و ویلیوتش ان ازهگیش

لظکککت کشکککت گی (MBCد ع کککامه تعیکککین کک
(Ragupathi et al., 2012د .ب ین وتظکوم نخسکت از
هش ع امه لظتها 120 ppmل  750 250بشا
هش ع امه ب ازا هش ویکش امگانیسکم از یک

سکش

ن تایی لول ها آزوایش اسکتفاده ک  7 .لولک بکشا
لظتها وختلا هش ع امه  2لول ب وتزلم کتتشل
 .ب لولم ا ل ب ویکزا

 9ویلککیلیتککش از وکککیط کشککت نوتشیتککت بککشاث 1
ویلیلیتش از ع امة ویکش جلب
وخلوط
وخلوط

ا ا

ک

یکس از

 1سیسی از لولم ا ل ب لولم د م ا ا
ب همین م

 .6.2آنالیز آماری
باکتش ها وومد آزوایش از آزوکو آنکالیز امیکانس

لظکت بازدامنک گی م ک (MICد وک اق

وربت وتفی دم نظش گش ت

 MFCآ ع امه دم نظش گش ت

.

ب وتظوم وقایسم اثکش ک باکتشیایی ع کامههکا علیک

 .5.2روش رقتسازی
و اق

یومیلیکت کشکت داده ک

تکا لولکم هفکتم اداوک

یا ت از لولم آ ش  1ویلیلیتش د م میختک
لولم دی ش ب وتزلم وکیط کشت اه

ک  .از 2

کتتکشل وتفکی

اسککتفاده ک  .سککسسل ب ک هککش ک ک ام از لول ک هککا 10

ی وش

بشا وقایسم ویان ین ها از آزوکو دانککن

دم سطح آلفا  0/05نشما زام  SPSSVER.20اسکتفاده
.

 .3نتایج
نتایج وشبوط ب وساسکیت بک م

انتشکام دیسک

ع امهها اتانولی کلش کوموی دم جک ل  1اما ک
ه است .بش اسا

نتایجل باکتش

یبشیو کلشا با قطش

هالم عک م م ک  11/5 ±2/96ویلکی وتکش بکیش تکشین
وساسیت ما ب ع امة اتکانولی بکاکتش یش تئکو
ل امیس با قطش 10/18 ±0/73بیشتکشین وساسکیت
ما ب ع امة کلش کوموی از کود نشکا داد .دم ایکن
آزوایش ع امهها وختلا اق ا تالف وعتکیدام
(P> 0/05د با آنتیبیوتی ها استان امد بودن .
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جدول  .1حساسیت باکتریهای مختلف در برابر عصارههای کلرال ولگاریس (قطر هالة عدم رشد برحسب میلیمتر)

باکتش ها

ع امة اتانولی

ع امة کلش وموی

نیووایسین

جتتاوایسین

Listeria monocytogenes

6b

7/97 ± /58b

9/55 ± 5/02b

18/5 ± 3/53a

Escherchia coli

6b

8/46 ± 1/18b

11/94 ± 0/04a

8/5 ± 0/70b

Vibrio cholerae

11/5 ± 2/96ab

7/6 ± 1/10ab

6b

14/5 ± 9/3 a

Proteus Vulgaris

8/95 ± 4/17 b

10/18 ±0/73 ab

6b

15/5 ± 0/70a

Staphylococcus aureus

6b

7/19 ± 0/98 ab

9/1 ± 4/38 ab

10/5 ± 0/70a

نتایج بشا  MBC MICواکی از آ است کک
ع امة کلش وموی قط دم لول ها ا ل بک صکومت
فاف دی ه
وشخص

با کشت بکش وککیط کشکت جاوک
ک این ع امه با لظت  250 ppmبشا
داما وک اق

باکتش یش تئو

لظکت کشکت گی

بککشا سککایش بککاکتش هککا داما وکک اق

است (Pesando and Gnassia-Garelli, 1979د.
دم بشمسی ستجش اثکش ک باکتشیایی دم اکرکش
ووامد از د م

انتشام دیس

مقیقساز وککیط

کشت استفاده وی ود ک ب وتزلم د م

وتاس

دم

این زویتک ککامبشد دامد .وکی ایکن یکژ هش کواص

لظککت

کک باکتشیایی ع ککامههککا کلش ککوموی اتککانولی

وهامکتت گی بود بکا ا کزایش لظکت بک 750 ppm

کلشی بشمسکی ک  .تکیثیشات ک ویکش بی

و اق

لظکت کشکت گی بکشا دی کش بکاکتش هکا

آزوایش ه دم لولکم ا ل بک دسکت آوک  .همچتکینل
ع امة اتانولی با لظت  250 ppmدم لولک هکا ا ل
بشا همم باکتش ها داما و اق

لظت وهامکتت گی

است با ا زایش لظکت بک  750 ppmوهکام م ک
باکتش ها بیش تش
داما و اق

تتها بشا باکتش ا ش یاکال

لظت کشت گی بود.

 .4بحث و نتیجهگیری
میزجلب ها داما وتکابع بسکیام سکیعی از تشکیبکات
ج ی ن

عالیت بیولوژیکی دامن  .تعک اد زیکاد از

ع امه یکا وک کویت کامجسکلولی میزجلبک هکا
عالیت

ویکش بی دامن ل اگشب سکا تام واهیکت

تشکیبات عال بسیام از آ هکا هتکوز کتا ت نشک ه

میزجلب

ع امة  C.vulgarisدم بشابش باکتش ها ا ش یاکال ل
استا یلوکوکو
یش تئو

ا م کو ل لیسکتشیا وونوسکیتوژنو ل

ل امیس

یبشیو کلشا با امزیابی قطش هالم

ع م م ل ویزا  MBC MICستجش
کلیل عالیت

 .ب وکوم

باکتشیایی ع امهها  C.vulgarisدم

بشابش همم باکتش ها آزوایش ه با توج ب

لظکت

آ وککؤثش بککوده اسککت .ایککن نتککایج همسککو بککا نتککایج
آزوایشها  Debro and Wardدم سکال  1979بکوده
است (Debro and Ward, 1979د.
م

ع امهگیش

نکوع وکالل وکومد اسکتفاده

تککیثیشات ک ویکش بی ع ککامه ما تکککت تککیثیش قککشام
ویده  .ع امههکایی کک بکا م

هکا وکاللهکا

وتفککا ت اسککتخشاج وککی ککون وککیتوانت ک تککیثیشات
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کککاص

ویکش امگانیسمها از ود نشا دهت ( Nostro et al.,

2000د.

وشاه ه
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 .با ا زایش لظت ع امهها ویزا و اق

لظت کشت گی بشا باکتش ها دی ش نیز 750 ppm
ان ازهگیش

 Beena and Krishnikaدم سککال  2011وککی

.

دی ش وکققکا بیکا کشدنک کک اگشبک ع کامة

آزوایش ها

ود عالیت ع امة وتکانولی میزجلبک

کلش وموی کلشی ل امیس دم بشابش باکتش ها وومد

سود وونا

علی بکاکتش  Xanthomonasoryzaeما

آزوایش عالیکت ک ویکش بی انک کی دا کت اسکتل

ب ثبت مسان ن دم والی کک ع کامههکا اتکانول
عککالیتی دم لظککتهککا وختلککا

ه ککزا هککی

آزوایش ه نشا ن ادن  .این اوکش تکیثیش وکاللهکا
کوبی نشکا وکیدهک ( Beena and

وتفکا ت ما بک

Krishnika, 2011د.
) al. (2012عالیت یایین ع کامة اتکانولی دم بشابکش
سود وونا

سود وونا

نشا داد (Priya, 2012د.

وطالعات دی ش تیثیش لظت ع امه ما دم عالیکت
ویکش بی نشا داده است بتا ک با تغییکش ویکزا
لظککت ع ککامه تککیثیشات ک ویکش بی دبککام تغییککش

ع امة کلش وموی وکی تکقیقکات Jayshree et

باکتش ها باسیلو

عالیکککت بازدامنک ک گی کککوبی دم وقابک ک بکککاکتش

سوبتیسل یش تئو

وی ود (Kartal et al., 2003د.
ع امة اتانولی کلشی تتها بشا باکتش هکا گکشم

ل امیس

وتفی یبشیو یش تئکو

بکا لظکت  120ppmهالکم

عالیت قاب قبولی ما نشکا داده بودنک

ما نشا داد

با ا کزایش لظکت بک ppm

ع مم

(Jayshree et al., 2012د .وی این آزوایش نشا داده

 250باعث وهکام م ک همکم بکاکتش هکا بک وکوم

ک بیشتشین هالم ع م م ک وشبکوط بک ع کامة

ک  .بک وتظکوم

یبشیککو کلککشا ع ککامة

اتککانولی بککشا بککاکتش هککا

کلش کوموی بککشا بککاکتش یش تئکو
تشتی

با قطش هالم ع م م

ل ککامیس بک

 10/18 11/5ویلیوتکش

با لظتی وعادل  120ppmبود.
عواو ک

بشم یش بشا باکتش ا ش کیاکال

و اق کشت گی با ا زایش لظکت بک

وشخص

 750 ppmویککککزا  MBCتتهککککا بککککشا بکک کاکتش
ا ش یاکال بک دسکت آوک ل کک ایکن وطلک

نتکایج

آزوکایشهکا (2004د  Ördög et al.دمبکامة ع کامة

ک ویکش بی بککا عالیککت کککم دم بشابککش

اتانولی کلشی ما تیییک وکیکتک کک بکیشتکش عالیکت

ویکش امگانیسمها  MICبای تشکیبکات ک ویکش بی

باکتش ها گشم وتفی ما تکت تیثیش قشام ویدهک  .بکا

بسیام عال  MICکم دامن .
و اق

جود اینل وطالعات دی کش ع کامة اتکانولی ما داما

لظکت وهامکتتک گی بکشا بکاکتش هکا

استا یلوکوکو

ا م و ل ا ش یاکال ل یبشیو کلکشال

لیستشیا وونوسیتوژ  250 ppmب دست آوک
باکتش یش تئکو

ل کامیس ویکزا وک اق

وهامکتت گی ویزا و اق

بکشا
لظکت

لظت کشت گی دم لولکم

مامة  1بک صکومت یکسکا بکا لظکت 250 ppm

وککک اق

لظکککت وهامکتتککک گی علیککک بکککاکتش

اسککتا یلوکوکو

ا م ککو

وعش ککی کککشده اسککت ک ک

باکتش ا گشم وربت است (Jayshree et al., 2012د.
هککش بت ک یککیش از ایککن وطالع ک توانککایی کلککشی
ل امیس دم وهام م

باکتش ها وومد آزوایش بک

اثبات مسی ه استل ب نظش وکیمسک تکاکتو نتکایجی
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دمبامة ویزا و اق

لظت کشت گی ایکن میزجلبک

بیا نش ه است.
نتایج م

باکتشیایی کلشی بکا اسکتفاده از م
مقتساز نشا داد ک بکین لظکت

واده و ف باکتش امتباط وسکتقیم جکود دامد .بکش
اسا

نتایج این وطالع وشاه ه

باکتش ها ب

ک دمص و ف

سیلم ع کامههکا میزجلبک

است .همچتین

) al. (2012وی آزوایشهکا

کود دمبکامة کواص

ت اثش

وتفکا ت

باکتشیایی ب نوع باکتش

بست ی دامد.
هشبت دی ش وکققا (Uma et al., 2011د عتوا
کشدهان ع امهها کلشی ل امیس عالیت وتوسکطی
دم بشابش باکتش ها دامدل این نتایج نشا داد ک ع امة
کلکککشی ل کککامیس عالیکککت کککوبی دم بشابکککش
ویکش امگانیسم ها وومد آزوایش دا ت است ایکن
نتایج با نتایج وطالعکات (1979د Debro and Ward
(2004د  Ördög et al.همخکوانی دامدJayshree et .

تو کیمیایی

وضکککوم آلکالو یکک هال ال نو یکک هال تکک ل تکککاننل
تشیتو ی هال سایونینل گلیکوزی ما نشکا دادنک کک
وی توان علت واص

باکتشیایی آ با ک کک بکا

بشمسیها بیشتش ویتوا علت این گون میزجلبک
بووی ما نیز تاسایی کشد.

تقدیر و تشکر
نویست گا از کام تاسا وکتشم آزوایشک اه دانشک اه
دمیانومد

علوم دمیایی بابهام جتاب آقا دکتش

ها می زومات بیدمیغ انم بهشت اژدم ل ک دم
انجام این تکقیق وا ما یام کشدن ل تشکش قک مدانی
ویکتت .
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