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Abstract 
Background and Aim: Resistance to multiple drugs during antibiotic treatment is a new problem. According to 

research, seaweed extracts have antimicrobial properties. The aim of this study was to investigate the antibacterial 

properties of organic extracts of Cystoseira trinodis (brown algae) and Halimeda tuna (green algae) of the Oman 

Sea on E. coli, L. monocytogenes and P. aeruginosa. 

Methods: The algae were dried and the extraction was performed by sonication with ethyl acetate solvent. 

Antibacterial effects were determined by disk agar diffusion methods, the minimum inhibitory concentration 

(MIC) was determined by microdilution method and the minimum lethal concentration (MBC) was determined 

by purplate method. 

Results: The antibiotics gentamicin, ampicillin and neomycin showed a significant difference with most of the 

extracts and had more inhibitory power (P <0.05). Ethyl acetate extract of C. trinodis against P. aeruginosa did 

not show a significant difference with neomycin antibiotic in the ratio of 1.5 w/v with the diameter of the growth 

inhibition zone of 11.91 mm (p <0.05). The diameter of the growth inhibition zone of this extract against E. coli 

was 10.33 mm. The diameter of the growth inhibition zone of H. tuna against E. coli and P. aeruginosa was 12.01 

and 11.3 mm, respectively. MIC of 3.08 mg/ml for C. trinodis extract and MBC of 9.75 mg/ml for H. tuna extract 

was found against P. aeruginosa. P. aeruginosa showed the highest susceptibility to extracts among the three 

bacteria and L. monocytogenes showed no susceptibility to extracts. 

Conclusion: Ethyl acetate extract of brown algae C. trinodis has an antibacterial effect against P. aeruginosa; 

equivalent to the antibiotic neomycin and ethyl acetate extract of H. tuna algae has a lethal effect against P. 

aeruginosa. 
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 ایران چابهار، چابهار، دریایی علوم و دریانوردي دانشگاه دریایی، علوم گروه مهندسی شیلات، دانشکدهآدرس:  

 

 

 و جلبک سبز trinodis  Cystoseiraایقهوهخواص ضد باکتریایی عصاره آلی جلبک 

Halimeda tuna  های دریای عمان بر باکتریEscherichia coli ،Listeria 

monocytogenes  وPseudomonas aeruginosa 

 
 3یوسف اریش ،2علی طاهری ،* 2، مصطفی غفاری0عبدالرحمان ملازهی ثابت

 
 ایران چابهار، چابهار، دریایی علوم و دریانوردي دانشگاه دریایی، علوم دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد،  1

 ایران چابهار، چابهار، دریایی علوم و دریانوردي دانشگاه دریایی، علوم دانشیار گروه مهندسی شیلات، دانشکده 2
 ایران چابهار، چابهار، دریایی علوم و دریانوردي دانشگاه دریایی، علوم دکتري، دانشکده دانشجوي 3

 

 11/30/1133 پذیرش مقاله:     11/33/1133 دریافت مقاله:

   دهکیچ
اي هبیوتیکی مشکل جدیدي است. بر اساس تحقیقات، عصارهمقاومت در برابر داروهاي متعدد در طول درمان آنتی  ف:هدزمینه و 

 Cystoseira هايآلی جلبک جلبک دریایی داراي خواص ضد میکروبی هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره

trinodis   وHalimeda tuna هاي دریاي عمان بر باکتريE. coli ،L. monocytogenes  وP. aeruginosa  .بود 

اي هباکتریایی به روشاستات انجام شد. اثرات ضدگیري به روش امواج فراصوت با حلال اتیلها خشک گردید و عصاره: جلبکهاروش

( و روش پورپلیت براي تعیین حداقل غلظت MICدیسک، روش میکرودایلوشن براي تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ) انتشار در آگار به وسیله

 ( انجام شد. MBC) کشندگی

اد و از قدرت داري نشان دها اختلاف معنیین با اکثر عصارهسیلین و نئومایسهاي جنتامایسین، آمپیبیوتیک: مقایسه آنتیهایافته

با آنتی بیوتیک  P. aeruginosaعلیه باکتري C. trinodis استاتی جلبک اتیل )عصاره (P<30/3) مهارکنندگی بیشتري برخوردار بودند

. قطر هاله عدم رشد این (p>30/3) داري نشان ندادمتر اختلاف معنیمیلی 01/11با قطر هاله عدم رشد  0به  w/v 1نئومایسین در نسبت 

به  P. aeruginosaو  E. coliعلیه  H. tunaمتر بود. قطر هاله عدم رشد عصاره اتیل استاتی جلبک میلی E. coli 33/13عصاره علیه 

 حداقل غلظت و C. trinodisلیتر عصاره گرم بر میلیمیلی 31/3( MICمتر بود. حداقل غلظت بازدارندگی )میلی 3/11و  31/12ترتیب 

ها را . بیشترین حساسیت در برابر عصارهدیده شد P. aeruginosaعلیه  H.tunaلیتر در عصاره گرم بر میلیمیلی 50/0( MBCکشندگی )

 گونه حساسیتی نشان نداد.  ها هیچدر برابر عصاره L. monocytogenesنشان داد و باکتري  P. aeruginosaدر میان سه باکتري، باکتري 

بیوتیک نئومایسین اثر معادل آنتی P. aeruginosaعلیه باکتري  .trinodis Cاي استاتی جلبک قهوه: عصاره اتیلگیرینتیجه

 .اثر کشندگی دارد P. aeruginosa علیه H. tunaرد و عصاره اتیل استاتی جلبک ضدباکتریایی دا

 
  .اي، جلبک سبز، خواص ضد باکتریایی، دریاي عمانجلبک قهوه :هاکلیدواژه
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 و همکارانغفاري /  103

 0411 زمستان، 4 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
هاي دریایی با دارا بودن خواص منحصر به فرد مورد جلبک

از  .(1،2توجه علوم دارویی، پزشکی و صنایع غذایی هستند )
ها براي تولید صنعتی برخی ترکیبات همچون آلژینات، جلبک

(. همچنین برخی از ترکیبات 3شود )آگار نیز استفاده می کاراگینان و
ا هها مثل برومیناتها و جلبکفعال ریزجلبکمتابولیک زیست

(Brominates)هاي ناجور حلقه ، ترکیبات آروماتیک، نیتروژن
(Nitrogen heterocyclic)ها و ها، پروتئین، استرول

(. از 1باشند )سولفاته بسیار مورد توجه میساکاریدهاي پلی
عنوان دارو استفاده ها بهها و ریزجلبکهاي بسیار دور جلبکزمان
اي بر ارزیابی خواص درمانی این شدند و تحقیقات گستردهمی

(. براي مثال خواص 0هاي یوکاریوتی صورت گرفته است )ارگانیسم
(، خواص 6) sinousa Colpomeniaاي اکسیدان جلبک قهوهآنتی
و  micracanthum Sargassum اره آبیعص يتومورضد

corticata Gracilaria (5،1خواص ضد ،) باکتريbaccata 

Cystoseira (0فعالیت ضد ،) پروتوزوا در ترکیبات جلبک قرمز
Aspuragopsis  علیهLeishimania (13و خواص ضدویروسی ) 

latiuscula Symphyodadia (11 از جمله این مطالعات )
مقاوم  و هاباکتري مقاومتی فرم تغییر دلیل به امروزه،باشد. می

با  آنها جایگزینی به ها، گرایشبیوتیکآنتی به آنها شدن
 از ترکیبات منبعی هاجلبک .(12)دارد  وجود نوین هايبیوتیکآنتی
 با و زیستی متعدد ترکیبات تاکنون و هستند زیستی و فعال مفید

 بیوتیکی، ضدویروسی،آنتی اثرات همچون متنوعی کاربردي گستره
 مشتق و پرسلولی شناسایی هايجلبک از ضدسرطانی و ضدقارچی

 جانداران ثانویه این و اولیه هايمتابولیت از بسیاري که اندشده
(. جلبک 13) دارویی تبدیل شوند صنایع در فعال مواد به توانندمی

متعلق به خانواده  trinodis Cystoseiraاي قهوه
Phaeophyceae باشد و در سواحل جنوبی ایران مخصوصاً می

(. این 0مناطق ساحلی بوشهر و خلیج فارس قابلیت رشد دارد )
جلبک حاوي ترکیبات شیمیایی گوناگونی است، براي مثال 

هاي ها، پلی ساکاریدها، مروترپنوئیدها و ترپنوئیدها گروهفنولپلی
(. در 11آیند )شمار می اي بههاي قهوهشیمیایی عمده در جلبک

مطالعاتی نیز مشخص شده ترپنوئیدها و استروئیدهاي استخراج 
(. 10) هستندپاتوژنی داراي خواص ضد Cystoseiraشده از گونه 

(. گسترش 16) استگونه  201دوداً شامل ح Cystoseiraخانواده 
باشد می %13و پراکندگی این خانواده در سطح دنیا چیزي حدود 

یرد گاحل مدیترانه تا سواحل اقیانوس اطلس را در بر میکه از سو
 Halimedecae از خانواده  tuna Halimeda(. جلبک سبز 15)

هاي داراي اي و بخشگونه دارد و در نقاط حاره 11باشد که می
 (. 11کند )ریف هاي مرجانی رشد می

ساکن طبیعی روده اکثر حیوانات، همچنین  E. coliباکتري 
اي از د باعث طیف گستردهتوانمی E. coli گاهیها است. انسان

هاي اي مانند اسهال، عفونتاي و خارج رودههاي رودهبیماري

. باکتري (10)دستگاه ادراري، سپتی سمی و مننژیت نوزادان شود 
Pseudomonas aeruginosa  یک باکتري گرم منفی و داراي

 قادر به رشد در طیف سازگاري گسترده متابولیک است که آنها را
کند. همچنین یک پاتوژن فرصت طلب ها میوسیعی از محیط

هاي اي از عفونتکه باعث ایجاد طیف گسترده استبسیار موفق 
  Listeria monocytogenes. باکتري (23)حاد و مزمن شده است 

مه جا حضور داشته و در تمام مراحل زنجیره غذایی ممکن است ه
 گذاردبر انسان و حیوان تأثیر می L. monocytogenesیافت شود. 

(. لیستریوزیس در حیواناتی مانند پرندگان، گوسفند، اسب و 21)
خوک باعث بیماري شده و سپتی سمی، آنسفالیت، مننژیت، 

 .   (22کند )هاي گوارشی ایجاد میمننگوآنسفالیت و بیماري
 استهاي دریایی داراي خواص ضد باکتریایی عصاره جلبک

ي اقیقات منتشر شده عصاره جلبک قهوهتوان به تحکه می
Sargassum cristaefolium و cervicornis Dictyota  علیه

، P. aeruginosa و E. coli ،L. monocytogenesهاي باکتري
 .Sعلیه پاتوژن هاي میکروبی  .Halimeda spعصاره جلبک سبز 

aureus، E. coli و P. aeruginosa هاي دریایی جلبک عصاره و
snyderiae Laurencia  وangustifolium Sargassum  علیه

با توجه به  .(23-20هاي انسانی اشاره نمود )برخی پاتوژن
هاي دریایی در دریاي عمان و نیاز به گستردگی پراکنش جلبک

ی بر هاي دریایهاي آلی جلبکبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره
 نتعییمطالعه حاضر با هدف ، مواد غذاییزاي هاي بیماريباکتري

و  C. trinodisهاي اثر ضد باکتریایی عصاره اتیل استاتی جلبک
H. tuna هاي پاتوژن انجام گرفتعلیه برخی باکتري. 

 

 هاروش
 آوری نمونهجمع

برداري از براي انجام این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا نمونه
هاي ز ایستگاها H. tunaو جلبک سبز  C. trinodisاي قهوه جلبک

 شدانجام  اي و شنی رمین در چابهارصخرهجزر و مدي سواحل 
هاي کیسه آوري شده درهاي جمع(. نمونه1-جدولو  1-)شکل

داري شد و سپس به نایلونی حاوي مقدار کمی آب دریا نگه
لوم ع آزمایشگاه فرآوري محصولات شیلاتی دانشگاه دریانوردي و

یر زها کاملاً شسته و سپس ابتدا جلبک ی چابهار منتقل گردید.دریای
و توسط آسیاب برقی کاملاً پودر خشک  روز 13-0سایه به مدت 

 شدند.

 هاي مورد مطالعهمختصات جغرافیایی ایستگاه. 0-جدول
(E) طول جغرافیایی (N) ایستگاه عرض جغرافیایی 

 0ایستگاه  21°20ʹ22" 16°63ʹ35"

 2ایستگاه  10°20ʹ00" 10°63ʹ13"
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 هاي مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ایستگاه .0-شکل

 

 گیری با امواج فراصوت عصاره

گیري با هموژنایزر اولتراسونیک انجام شد. استخراج با عصاره
با استفاده از حلال  (1:10و  1:13، 1:0نسبت جلبک به حلال )

گیري توسط دستگاه هموژنایز استات انجام شد. عصارهاتیل
دقیقه  13اولتراسونیک )فناوري ایرانیان پژوهش نصیر، ایران( براي 

 25و حداکثر دماي  کیلوهرتز 33وات و فرکانس ثابت  03با قدرت 
 21. عصاره ها سپس به مدت (26) گرفتدرجه سانتیگراد انجام 
 rpm 1033دقیقه با دور  10داري و سپس ساعت در تاریکی نگه

 22/3سانتریفیوژ شدند. مایع رویی به دست آمده توسط فیلتر 
 .(25)داري شد درجه سانتیگراد نگه -23میکرون فیلتر و در فریزر 

 

های باکتری، کشت اولیه و آزمون انتشار تهیه سویه

 دیسک
 .Pو  E. coli ،L. monocytogenesهاي باکتریایی سویه

aeruginosa   ران هاي صنعتی ایمرکز کلکسیون قارچ و باکترياز
هاي باکتریایی با روش خطی پلیت تهیه شد تهیه شد. از تمام سویه

درجه سانتیگراد قرار داده  35ساعت در انکوباتور  21و به مدت 
در  شرایط کاملاً استریل و ها رشد کنند. سپس درشدند تا باکتري

اي هکنار شعله از پلیت کشت باکتري، تک کلونی برداشته و به لوله
لیتر محیط کشت مایع لاکتوز براث انتقال داده شدند. میلی 1حاوي 

گراد به مدت درجه سانتی 35ها در انکوباتور جهت رشد باکتري، لوله
ورت نیم ساعت قرار گرفتند. غلظت هر نمونه بر اساس کد 21

لیتر واحد کلونی باکتري در میلی 113×0/1فارلند در حدود مک
 .(21)تنظیم شد 

باکتریایی از آزمون حساسیت  براي بررسی اثرات ضد
ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک استفاده گردید. پس از تلقیح 

 23باکتري روي محیط آگار، دیسک هاي آماده بلانک به ظرفیت 
تري از یکدیگر و از لبه پلیت ممیلی 20حداقل میکرولیتر به فاصله 

به وسیله پنس استریل به دقت روي سطح آگار قرار گرفتند. سپس 
هاي فیلتر شده با غلظت تر از هر کدام از عصارهلیمیکرو 23مقدار 

شد و به دقت به دیسک هاي بلانک تزریق گردید. مختلف تهیه 
درجه  35ن در دماي ساعت انکوباسیو 21قطر هاله عدم رشد بعد از 

گراد تعیین گردید. قطر این هاله اندازه گیري و نتایج میانگین سانتی
بار تکرار محاسبه شدند. لازم به ذکر است که در کنترل منفی از  3

جنتامایسین  ،بیوتیک نئومایسینآنتیسولفوکساید و از متیلديحلال 
 (.21) دعنوان کنترل مثبت استفاده گردیسیلین نیز بهو آمپی

 

تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل 

 غلظت کشنده

 MIC)براي تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد 

Minimum inhibitory concentration ) و حداقل غلظت
، از (MBC Minimum bactericidal concentration)کشنده 

ن روش وشن استفاده شد. در ایمایکرودایل روش اصلاح شده
-در محیط مولر هاي جلبک، درصد عصاره10، 13، 0هاي غلظت

 2طوري که حجم نهایی برابر با هینتون براث تهیه گردید. به 
تر لیمیکرو 23لیتر بود. سپس از سوسپانسیون باکتري، مقدار میلی

به هریک از لوله ها اضافه گردید و بلافاصله عمل شمارش باکتري 
ها در زمان صفر در واحد حجم ولیه باکتريصورت گرفت تا تعداد ا

 35 انکوباتور ساعت در 21ها به مدت بدست آید. سپس تمام لوله
هاي شد و بعد از این مدت با مشاهده لوله قرار دادهگراد درجه سانتی

عبارت است از حداقل  MICتعیین گردید.  MICفاقد کدورت 
شود. غلظتی از عصاره که در آن کدورت حاصل از رشد دیده نمی

هاي فاقد کدورت ، به روش پور پلیت از لولهMBCبه منظور تعیین 
  MBCهاي زنده شمارش گردید.کشت تهیه شد و تعداد باکتري

یشتر ها بعبارتست از حداقل غلظتی که در آن کاهش تعداد باکتري
 (.20ها در زمان صفر باشد )رم تعداد باکترياز یک هزا

 

 آنالیز آماری
با استفاده  23نسخه SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار آماري

مورد تجزیه  (One-way ANOVA) از تحلیل واریانس یک طرفه
یبی ها با استفاده از آزمون تعقمقایسه میانگین .و تحلیل قرار گرفت

تمامی  .شدانجام ( Duncam Multiple Range Test) دانکن
 .میانگین بیان شده است ±مقادیر به صورت انحراف معیار

 

 نتایج
تیل ا آزمون حساسیت به روش انتشار دیسک عصاره هايیافته

ر ب H tuna و جلبک سبز  C. trinodisاي قهوهاستاتی در جلبک 
ارائه  1تا  1نمودارهاي در  P. aeruginosaو  E. coliهاي باکتري

اي هوهقاتیل استاتی جلبک  شده است. لازم به ذکر است که عصاره
C. trinodis  و جلبک سبز H. tuna بر باکتريL. 

monocytogenes ثیري نشان نداد.هیچ گونه تأ 
عصاره اتیل  w:v 10:1بر اساس نتایج به دست آمده، نسبت 

رشد با قطر هاله عدم  C. trinodisاي قهوهاستاتی جلبک 

 E. coliمتر بیشترین تاثیر را علیه باکتري میلی 16/1±33/13
با هاله عدم  w:v 13:1کمترین مقدار تاثیر نیز در نسبت . داشت
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هاي آماري متر مشاهده گردید. طی بررسیمیلی 20/0±23/3رشد 
 10:1و  13:1، 0:1تلف هاي مخقطر هاله عدم رشد بین نسبت

(. بین نئومایسین، <30/3p)داري مشاهده نشد اختلاف معنی
 هاي مختلف عصاره اختلافسیلین و نسبتجنتامایسین و آمپی

 (. 1-( )نمودارp<30/3) گردید ثبتداري معنی
 

 
 C. trinodis اتیل استاتی جلبک  اثر ضدباکتري عصاره .0-نمودار

دار دهنده تفاوت معنیحروف غیر همسان نشان .E. coliباکتري علیه 

 است. ٪00در سطح اطمینان 

 
 .C اتیل استاتی جلبک تاثیر ضدباکتري عصاره 2-نتایج نمودار

trinodis لیه باکتري عP. aeruginosa دهد. طبق را نشان می
 درC. trinodis این نمودار قطر هاله عدم رشد عصاره جلبک 

متر کمترین تاثیر را میلی 00/0±50/1با مقدار  w:v 13:1نسبت 
با قطر هاله  w:v 0:1و در نسبت  P. aeruginosaعلیه باکتري 

متر بیشترین تاثیر را علیه این میلی 01/11±16/1عدم رشد 
 w:v 0:1داشته است. همچنین از لحاظ آماري نسبت  باکتري

دار نشان نداد اختلاف معنی 10:1و  13:1نسبت به دو نسبت 
(30/3<p) . آنتی بیوتیک نئومایسین نیز با نسبتw:v 0:1  اختلاف

. ولی اثر آنتی باکتریایی دو نسبت (p>30/3معنی داري نشان نداد )
لاف سیلین اختبا جنتامایسین، نئومایسین و آمپی 10:1و  13:1
 .(> 30/3p)داري داشت معنی

 
 C. trinodis اتیل استاتی جلبک  اثر ضدباکتري عصاره .2-نمودار

دهنده تفاوت حروف غیر همسان نشان .P. aeruginosaباکتري علیه 

 است.٪00دار در سطح اطمینان معنی

 
 w:v 10:1در نسبت  H. tunaعصاره اتیل استاتی جلبک سبز 

متر بیشترین تاثیر میلی 31/12±/06با قطر هاله عدم رشد 
داشت. کمترین قطر هاله  E. coliعلیه پاتوژن را باکتریایی آنتی

متر تاثیر آنتی باکتریایی علیه میلی 36/13±31/1عدم رشد با 
مشاهده گردید. نتایج آماري  w:v 0:1در نسبت  E. coliپاتوژن 

به ترتیب در سه  E. coliتاثیر قطر هاله عدم رشد بر روي پاتوژن 
 شانداري ننسبت به یکدیگر اختلاف معنی 10:1و  13:1، 0:1نسبت 
ن و سیلی(. بین نئومایسین، جنتامایسین و آمپی<30/3pنداد )
داري مشاهده شد هاي مختلف عصاره اختلاف معنینسبت

(30/3>p3-( )نمودار .) 
 

 
علیه  H. tunaاتیل استاتی جلبک  اثر ضدباکتري عصاره .3-نمودار 

دار در سطح دهنده تفاوت معنیحروف غیرهمسان نشان .E. coliباکتري 

 است.٪00اطمینان 
 

علیه  H. tunaاتیل استاتی جلبک  اثر ضدباکتري عصاره
نیز مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین  P. aeruginosaباکتري 

 33/11±32/2با مقدار  w:v 13:1قطر هاله عدم رشد در نسبت 
با مقدار  w:v 10:1متر و کمترین قطر هاله عدم رشد در نسبت میلی

متر ثبت گردید. تاثیر قطر هاله عدم رشد بر روي میلی 26/3±03/1
نسبت به یکدیگر  10:1و  13:1، 0:1به ترتیب در سه نسبت  پاتوژن

(. همچنین بین نئومایسین <30/3pداري نشان نداد )اختلاف معنی
داري سیلین اختلاف معنیامایسین، آمپیهاي مختلف و جنتو نسبت

 (. 1-)نمودار (p>30/3مشاهده شد )
 

 
 H. tuna اتیل استاتی جلبک  اثر ضدباکتري عصاره .4 -نمودار

دهنده تفاوت حروف غیر همسان نشان .P. aeruginosaباکتري علیه 

 است.٪00دار در سطح اطمینان معنی
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 (MIC)نتایج حداقل غلظت بازدارندگی 

 .Cايقهوهاستاتی جلبک اتیل عصاره MICکمترین میزان 

trinodis  لیتر در باکتريگرم بر میلیمیلی 31/3در غلظتP. 

aeruginosa  و بیشترین میزانMIC 55/25 گرم بر میلی
 براي جلبک سبز MIC. میزان شدمشاهده  E. coliلیتر در میلی

H. tuna هر دو باکتري  برايP. aeruginosa  وE. coli  غلظت
ستاتی دو ااتیل لیتر ثبت گردید. اما عصارهگرم بر میلیمیلی 20/0

 ثیري نداشت.تأ L. monocytogenesجلبک بر روي باکتري 
 

 (MBC)نتایج حداقل غلظت کشندگی 
 C. trinodisاي قهوهاستاتی جلبک اتیل عصاره MBCمقدار 

ها براي سه سویه باکتري بدست نیامد. براي کدام از غلظتدر هیچ
 .Eو  L. monocytogenesدر دو باکتري  H. tunaجلبک سبز 

coli گونه هیچMBC  ثبت نشد اما برايP. aeruginosa  در
 .به دست آمد MBCلیتر گرم بر میلیمیلی 20/0غلظت 

 

 بحث
 هاي آلی جلبکآزمون حداقل غلظت بازدارندگی براي عصاره

در مقایسه با H. tuna و جلبک سبز  .trinodis Cاي قهوه
سیلین، نئومایسین و هاي تجاري مانند آمپیبیوتیکآنتی

هاي اتیل استاتی این دو جلبک اثر جنتامایسین انجام شد. عصاره
اري داشت. هاي تجبیوتیکباکتریایی کمتري نسبت به آنتیآنتی

با قطر هاله عدم  C. trinodisاي قهوهعصاره اتیل استاتی جلبک 

  E.coliمتر بیشترین تاثیر را علیه باکتريمیلی 33/13±16/1رشد 
 .Pعلیه باکتري C. trinodisاستاتی جلبک اتیل داشت. عصاره

aeruginosa  در نسبتw:v 13:1  با قطر هاله عدم رشد
 E. coliمتر عملکرد بهتري نسبت به باکتري میلی 16/1±01/11

 w:vدر نسبت H. tuna عصاره اتیل استاتی جلبک سبز . نشان داد

متر بیشترین تاثیر میلی 31/12±06/1با قطر هاله عدم رشد  10:1
اتیل  داشت. در عصاره E. coliآنتی باکتریایی را علیه پاتوژن 

بیشترین  P. aeruginosaعلیه باکتري H. tuna استاتی جلبک 
 33/11±32/2مقدار با  w:v 13:1قطر هاله عدم رشد در نسبت 

 متر مشاهده گردید. میلی
( به بررسی اثر 23در تحقیق مشابهی، پولادي و همکاران )

 و cristaefolium Sargassumاي ضدباکتریایی جلبک قهوه

cervicornis Dictyota هاي دریاي عمان علیه باکتريE. coli ،

L. monocytogenes  وP. aeruginosa  گیري به دوعصارهبا 
 هگزان، ان متانول، آلی هايحلال با اولتراسوند و خیساندن روش
پرداختند. گراد درجه سانتی 03 آب و متانول -آب استات،اتیل

 w:vبا نسبت  Dictyota cervicornisجلبک  هگزانی يعصاره
علیه  را تاثیر بیشترین مترمیلی 66/13±1/3با هاله عدم رشد  0:1

 نئومایسین بیوتیکآنتی داشته و با P. aeruginosaباکتري 
 در تحقیق حاضر نیز عصاره (.<30/3p) داري نداشتمعنی اختلاف

با قطر هاله  w:v 0:1در نسبت  C. trinodisاتیل استاتی جلبک 
متر بیشترین تاثیر را علیه باکتري میلی 01/11 ± 16/1عدم رشد 

P. aeruginosa .داشته است  
Razak  فعالیت ضدباکتریاي عصاره جلبک ( 21)و همکاران

هاي میکروبی را مورد مطالعه در برابر پاتوژن (.Halimeda sp)سبز 
ه هاي میکروبی کهاي ضد میکروبی علیه پاتوژنقرار داد. فعالیت

 (B. cereusو  B. subtilis, S. aureus) هاي گرم مثبتباکتري
روش انتشار را به  (,E. coli) P. aeruginosa و باکتري گرم منفی

 Halimeda یمتانول نتایج نشان داد که عصاره ،دیسک انجام شد

sp.  تواند رشد میB. subtilis، S. aureus و B. cereus   را مهار
 .B. subtilis ، Sدر مقابل کنندگیبالاترین سطح مهار. کند

aureus  و B. cereus در غلظت mg/mL 303 به ترتیب باmm  
01/3±65/13، mm  33±12 و mm  01/3±65/0 .ثبت شد 

 .Cاي قهوهاستاتی جلبک اتیل عصاره MICدر تحقیق حاضر 

trinodis  لیتر علیه باکتري گرم بر میلیمیلی 31/3در غلظتP. 

aeruginosa  .( به بررسی 20)درخشش و همکاران اثر داشت
و  snyderiae Laurenciaهاي دریایی اثرات ضدباکتریایی جلبک

angustifolium Sargassum هاي انسانی پرداختند. علیه پاتوژن
بیشترین  S. mutansنتایج بدست آمده از تحقیق آنها در باکتري 

 snyderiaeهاي هاي کلروفرمی جلبکحساسیت نسبت به عصاره

.L  وangustifolium . S 10و  11با قطر هاله عدم رشد به ترتیب 
حداقل غلظت بازدارنده در تحقیق (. p<30/3متر نشان داد )میلی

 لیتر و برايگرم در میلیمیلی 50/3هاي کلروفرمی عصارهبراي  هاآن
 لیتر بود. این مقدار نسبتگرم در میلیمیلی 0/5 هاي متانولیعصاره

بیشتر بود.  P. aeruginosaبه نتیجه تحقیق حاضر علیه باکتري 
گرم بر میلی MIC 55/25در تحقیق حاضر بیشترین میزان 

که نشان از مقاومت زیاد این  شدمشاهده  E. coliلیتر در میلی
 درH. tuna براي جلبک سبز  MICباکتري بیماري زا دارد. میزان 

گرم میلی 20/0غلظت  E. coliو  P. aeruginosaهر دو باکتري 
( اثرات 20لیتر ثبت گردید. در تحقیق درخشش و همکاران )بر میلی

 S. salivarisدر باکتري ها هاي آلی جلبکعصارهضدباکتریایی 

گرم میلی 10نشان نداد و حداقل غلظت بازدارنده داري اختلاف معنی
قطر هاله عدم رشد  S. sanguisبود. در باکتري  لیتردر میلی

متر گزارش شد. حداقل میلی 10و  11، 11هاي مختلف عصاره
براي  S. flexniu و P. vulgarisغلظت بازدارنده براي باکتري 

وت لیتر ثبت گردید. دلیل تفاگرم در میلیمیلی 0/5ها تمامی عصاره
تفاوت در روش  دلیلتواند به یق درخشش و همکاران میتحق

گیري یا نوع جلبک و حلال باشد. در تحقیق پولادي و عصاره
هاي متانولی و اتیل عصاره MICکمترین میزان ( 23همکاران )

 .E عیله باکتري Sargassum cristaefoliumاستاتی جلبک 

coli 22/3 لیتر بود و در جلبکگرم بر میلیمیلیDictyota 

cervicornis  کمترین میزانMIC عیله باکتري  E. coli11/3 
یار لیتر بود که نسبت به نتایج تحقیق حاضر بسگرم بر میلیمیلی
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 ی، آبهاي ان هگزانی، متانولکمتر بود. در آن تحقیق عصاره
کمترین  Dictyota cervicornisاستاتی در جلبک متانولی و اتیل

-میلی 30/3با مقدار  P. aeruginosa عیله باکتري MICمیزان 

لیتر نشان داد. تحقیق آنها نیز بر خلاف تحقیق حاضر گرم بر میلی
در  تواندآن می بسیار موثر بود که دلیل L. monocytogenesعلیه 

 Tajbakhshهاي مورد مطالعه باشد. ا و جلبکهتفاوت بین حلال
را   C. trinodisاي( اثر ضدباکتري جلبک قهوه0و همکاران )

از  trinodis. Cجلبک  باکتریاییگزارش نمودند. فعالیت ضد
 ,S. aureus, S. epidermidisهاي فارس در برابر باکتريخلیج

E. coli  و P. aeruginosaبررسی قرار گرفت. در مطالعه  مورد
هاي مورد استفاده براي استخراج، نمونه جلبکی دي مذکور، حلال

( 0و همکاران ) Tajbakhshهگزان بودند. اتیل اتر، اتانول و ان
است  اتر بودهبیان کردند که بهترین حلال در مطالعه آنها دي اتیل

 120/1در تحقیق آنها  MICحداقل غلظت مهارکنندگی نتایج 
ر لیتگرم بر میلیمیلی E. coli ،331/1لیتر براي گرم بر میلیمیلی
 .P لیتر برايگرم بر میلیمیلی S. aureus ،6/6 براي

aeruginosa  لیتر برايگرم بر میلیمیلی 615/3وS. 

epidermidis  براي که گزارش شد E. coli  کمتر از تحقیق حاضر
  . بود

 استاتی جلبک سبزاتیل عصاره MBCدر تحقیق حاضر مقدار 
H. tuna  برايP. aeruginosa  گرم بر میلی 20/0در غلظت

 MBCگونه ها هیچلیتر به دست آمد. براي دیگر باکتريمیلی
در  C. trinodisاي قهوهجلبک  مشاهده نشد. همچنین براي

ثبت نگردید.  MBCها براي سه نوع باکتري کدام از غلظتهیچ
MBC استاتی ( در عصاره اتیل23پولادي و همکاران ) در تحقیق

لیتر گرم بر میلیمیلی Dictyota cervicornis 22/3جلبک 
( بررسی خصوصیات 33ن )او همکار Indiraگزارش شد. 

سواحل جنوب شرقی هند  H. tunaجلبک دریایی  میکروبیضد
عصاره متانولی در آن مطالعه پرداختند. گونه باکتریایی  13علیه 

تري از فعالیت ضد میکروبی در مقایسه با عصاره ف گستردهطی
 033تا  20/31از  MIC مقادیر نشان داد. اتانولی و کلروفرم
 62/10لیتر براي عصاره کلروفرمی و اتانولی و میکروگرم در میلی

 لیتر براي عصاره متانول به دست آمد.میکروگرم در میلی 203تا 

MBC به استثناي آزمایشات  ن داد کهعصاره کلروفرم نشا
 .S. aureus ،S. typhimurium ،S باکتري در برابرضد

paratyphi ،K. oxytoca ،E. coli، هاتمام عصارهMBC   را در
لیتر نشان دادند. فعالیت میکروگرم در میلی 033غلظت 

و  Razakتوسط  .Halimeda spضدباکتریاي عصاره جلبک سبز 
در تحقیق   MBCگرفت. مقدارمورد بررسی قرار ( 21)همکاران 

به  B. cereus و B. subtilis، S. aureusهاي آنها براي باکتري
. در شدثبت  لیترگرم در میلیمیلی 50/0 ،31/0 ،50/11 ترتیب

 با مقدار H. tunaجلبک سبز در   MBCتحقیق حاضر نیز مقدار

و  Razak مطالعهمشابه  لیتر تقریباًگرم در میلیمیلی 20/0

ها ماکروجلبکمیکروبی از استخراج ترکیبات ضد ( بود.21همکاران )

و همکاران  Coxهاي (. بر اساس یافته31وابسته به حلال است )
(، استون حلال کارآمد براي استخراج ترکیبات ضد میکروبی از 32)

اي متانول هاي قرمز و قهوههاي سبز است اما براي جلبکجلبک
( 31و همکاران ) Arulkumarیافته کارآمدتر است. بر اساس 

درصد نسبت به دي متیل سولفوکساید براي استخراج  53متانول 
 G. edulisو  G. corticataهاي میکروبی از جلبکترکیبات ضد

ا هکارآمدتر بود. مطالعات کمتري روي عصاره اتیل استاتی جلبک
هایی چون اتیل استات و گزارش شده است. میزان قطبیت حلال

متانول با هم متفاوت است و در نتیجه ترکیبات زیست فعال 
رین تتواند اصلیمستخرج توسط آنها نیز متفاوت خواهد بود که می

. براي هاي مختلف باشددلیل تفاوت فعالیت ضد باکتریایی عصاره
 Laurenciaمثال گزارش شده است که عصاره متانولی 

papillosa  وJania coeniculata  به دلیل حضور ممکن است
 0اسیدهاي چرب تترادکانوئیک، هگزادکنوئیک، هگزادکنوئیک 

اکتادکانوئیک و تتراکوزونیک اسید باشد. حضور سسکوئی 
است  باکتریاییهاي قرمز دلیل فعالیت ضدترپنوئیدها در جلبک

( دلیل فعالیت 31و همکاران ) Arkumar(. همچنین در مطالعه 33)
سیدهاي چرب و ترکیباتی چون ها حضور امیکروبی جلبکضد

سولفوروس اسید، یوگنول، بنزن و فتالیک اسید در عصاره گزارش 
ها و فلوروتانین در عصاره ها، ترپنفنلها، پلیشد. حضور فنل

ت باکتریایی اساي و قرمز نیز دلیل فعالیت ضدهاي قهوهجلبک
(. در مطالعه حاضر بررسی ترکیبات موثر عصاره انجام 31،30)

ا هرفت تا ارتباط فعالیت ضدباکتریایی عصاره اتیل استاتی جلبکنگ
ال عصاره فعبا ترکیبات موجود بحث گردد. بررسی ترکیبات زیست

 (GC-Ms)ماتوگرافی گازي مجهز به اسپکترومتري جرمی وبا کر
تواند تحقیقات آینده این مسیر را کامل نماید. همچنین پیشنهاد می
هاي مورد هاي آلی و آبی جلبکسایر عصاره گردد مطالعهمی

اي همطالعه این تحقیق انجام گردد و اثر آنها علیه سایر باکتري
 .هاي غذازاد نیز بررسی شودعامل بیماري

 

 گیرینتیجه
لبک استاتی جعصاره اتیل نشان داد که هاي مطالعه حاضریافته

معادل  P. aeruginosaعلیه باکتري  .trinodis Cاي قهوه
-هاي اتیلارهعصبیوتیک نئومایسین اثر ضد باکتریایی دارد اما آنتی

 تاثیر H. tuna و جلبک سبز .trinodis Cاي استاتی جلبک قهوه
 E. coli  و L. monocytogenesهاي روي باکتري داري برمعنی

 .نداشتند

 
 

در غناي مطالب از همه اساتیدي که  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاري
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