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های باشد. مطالعه حاضر جهت تعیین مقدار فعالیتعنوان منابع مهم غذایی، دارویی و صنعت در حال پیشرفت میها بهامروزه اهمیت جلبک 

های انجام شده در سواحل خلیج فارس انجام شد. آزمایش Sargassum tenerrimumای اکسیدانی عصاره آبی جلبک قهوهو آنتیضدباکتریایی 

و سوپراکسید  DPPHاکسیدانی کل، فنل کل، توانایی شالته کنندگی یون آهن، فعالیت مهار رادیکال آزاد شامل سنجش فعالیت آنتی این پژوهش

چنین . هم(>05/0p) اکسیدانی داردتوانایی باالیی در خاصیت آنتی S. tenerrimumای ه استخراج شده از جلبک قهوهبوده که نشان داد عصار

سمت  بهان را نشمندداشیمیایی توجه ی هادارونی اگرو جانبی ارض عوی مصنوعی و هاداروبر ابرریزا در بیمای هایباکترری از بسیان شدوم مقا

رو خاصیت ضدباکتریایی در برابر هفت گونه باکتری مختلف بیماریزا و غیربیماریزا مورد از اینست ده اکرفطوگیاهی معو طبیعی ی هادارو

. طبق نتایج این مطالعه، عصاره جلبک (<05/0p) تنها باکتری مقاوم به عصاره مشخص شد Yersinia ruckeriارزیابی قرار گرفت. باکتری 
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 مقدمه

ها و در برخی موارد استفاده توام از بیوتیکاستفاده از آنتی       

سوم حال حاضر در مقابله با انواعی از های مرها ازجمله روشواکسن

ترین عوامل محدودکننده باشد. از مهمها با عامل باکتریایی میبیماری

های مقاوم در جانور میزبان ها، ظهور پاتوژنبیوتیکاستفاده از آنتی

های مفید در تواند باکتریها میبیوتیکچنین مصرف آنتیاست، هم

های خاطر تجمع زیستی در بافتبهلوله گوارش میزبان را کشته و 

ای بر سالمت مصرف کننده داشته مختلف ممکن است اثرات ناخواسته

های جایگزین موثر لذا یافتن روش .(Austin ،2007و  Austin)باشد 

های باکتریایی و درنتیجه تسریع در بهبود جهت مقابله با پاتوژن

های باکتریایی بیماری و به حداقل رساندن خسارات ناشی از عفونت

ها بیوتیکمصرف گسترده آنتی از ناشی مشکالت حل مناسب جهت راهی

ای از ترکیبات طبیعی موثر در دلیل وجود مجموعهرسد. بهنظر میبه

ها و مشتقات طبیعی استفاده از این جلبک های دریایی اخیراًجلبک

وژیکی ها رواج یافته است، زیرا این ترکیبات در حالت تعادل بیولآن

تری داشته و اثرات جانبی ندارند. به قرار داشته که تجمع بافتی کم

های شیمیایی ای نسبت به داروهمین دلیل از برتری قابل مالحظه

در دنیای امروز  هاجلبک (.2014، و همکاران Bulfon) برخوردارند

ای از کاربردهای متنوعی دارند. در بسیاری از کشورها بخش عمده

ها آن وسیلهها را تشکیل داده و ارقام بزرگی از صادرات بهاقتصاد آن

های اخیر، توجه زیادی به . در سال(FAO ،2014) شودتامین می

دلیل مزایای های دریایی شده است که بهجلبکاستفاده از ماکرو

ساکاریدها، فراوان این نوع از آبزیان با وجود ترکیباتی چون پلی

ها و عناصر مغذی، کاربردهای ها، ویتامیناسیدهای چرب، پروتئین

های غذایی، آرایشی، داروسازی و سایر زیادی در تولید انواع فرآورده

. (2013و همکاران،  Rodriguez-Jasso) های تحقیقاتی دارندزمینه

های زیستی های موجود در منابع دریایی یکی از ظرفیتجلبک

تواند منجر به شکل ها میآنبرداری اقتصادی از ارزشمند بوده که بهره

های دریایی براساس نوع گیری صنایع جدید گردد. ماکروجلبک

ای )فئوفیتا( گروه سبز )کلروفیتا(، قرمز )ردوفیتا( و قهوه 3رنگدانه به 

ای معموالً برای استخراج ترکیبات های قهوهشوند. جلبکتقسیم می

غنی  به فلور نسبتاً گیرند. با توجهزیست فعال مورد استفاده قرار می

ها در سواحل جنوبی کشور و نیز اذعان به پتانسیل باالی آن

چنین ای در توسعه تولیدات غذایی و دارویی و همهای قهوهجلبک

های بیولوژیکی مثل فعالیت ضدمیکروبی، ای از فعالیتطیف گسترده

اکسیداسیونی، ضدتومور و ضدالتهابی که دارند و ضدقارچی، آنتی

یش نسبی و روز افزون تحقیقات در این زمینه، ضرورت انجام این افزا

ازجمله  Sargassum tenerrimumجلبک  .باشدپژوهش هویدا می

های مختلف این جلبک به علف باشند. جنسای میهای قهوهجلبک

ترین ای معروف هستند و در انتهای پاییز به بیشهرز دریا یا صخره

کند. ها را به ساحل منتقل میج دریایی آنرشد رسیده و در نهایت اموا

ها، ها حاوی ترکیباتی مانند آمینواسیدهای جدا شده از آنمتابولیت

ها و فنلساکاریدها، کاروتنوئیدها، پلیها، اسیدگالیک، پلیآلکالوئید

 Payghami؛ 2016، و همکاران Huang) های آروماتیک هستندترکیب

ها مانند خاصیت ضدسرطانی، عدد آنکه خواص مت (2015همکاران،  و

ضدالتهاب، ضداکسایشی، ضدحساسیت، ضدباکتریایی و مواردی از این 

)پیمانی و همکاران،  دست در مطالعات متعدد گذارش شده است

 (Hughes ،2010و  Andersson؛ 2008، و همکاران Hussain؛ 1393

دی در صنایع آل و کاربرعنوان یک ترکیب ایدهها بهشده از آن که باعث

با توجه به تنوع  .(2016و همکاران،  Sanjeewa) مختلف استفاده شود

ها، هدف از این مطالعه های تولید شده توسط جلبکباالی متابولیت

روی رشد برخی  S. tenerrimumبررسی اثر ضدباکتری عصاره جلبک 

چنین بررسی خاصیت های گرم منفی و گرم مثبت و همباکتری

 نی این عصاره است.اکسیداآنتی

 

 هامواد و روش

ها از از منطقه بین جلبک: هاسازی جلبکآوری و آمادهجمع       

جزر و مدی سواحل دریای عمان و خلیج فارس در زمان حداکثر جزر 

 30درجه و  26از سواحل خلیج فارس با مختصات  96در زمستان 

دقیقه  17و  درجه 56دقیقه تا  16درجه و  55دقیقه عرض شمالی و 

آوری و با آب دریا شستشوی اولیه داده شدند. جمعطول شرقی، 

ها پس از انتقال به آزمایشگاه و شناسایی گونه توسط کارشناسان نمونه

مرکز بیوتکنولوژی خلیج فارس، برای حذف گل و الی و دیگر مواد 

زائد شستشو و همراه با یخ به آزمایشگاه فرآوری دانشگاه علوم 

ها بار دیگر و منابع طبیعی گرگان انتقال داده شدند. نمونه کشاورزی

فیت منظور حذف مقادیر زیاد نمک، گل و الی و اپیدر آزمایشگاه به

با آب شیرین مورد شستشو قرار گرفته و بعد از خشک کردن در آون 

ها در نهایت توسط آسیاب برقی به حالت پودری تبدیل شدند. نمونه

بندی و تا شروع خل ظروف استریل بستهصورت جداگانه دابه

 داری شدندگراد نگهدرجه سانتی -20ها در فریزر با دمای آزمایش

(Sanchez-Machado  ،2004و همکاران). 

پودر  گرم S. tenerrimum: 50 جلبک عصاره از استخراج       

(. این 20به  1لیتر آب مقطر هموژنیزه گشت )به نسبت  1جلبک با 

مدت به rpm 200گراد با دور درجه سانتی 25در دمای  سوسپانسیون

 دقیقه در 10مدت به rpm 3500انکوباته شد. سپس با دور  ساعت 24

شد. مایع رویی )عصاره(  سانتریفیوژ گراددرجه سانتی 4دمای 
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فیلتر و توسط دستگاه فریزدرایر به پودر  1وسیله کاغذ واتمن شماره به

ده خشک و وزن شد و بار دیگر به نسبت نشین شتبدیل شد. ماده ته

تکرار شد.  بار دیگربا آب مقطر مخلوط گردید. این مرحله یک 20به  1

دست آمده از مراحل فوق با هم های پودر شده بهدر پایان تمام عصاره

داری گراد تا زمان آزمایش نگهدرجه سانتی -80مخلوط و در دمای 

ها، محلول آزمایشن انجام کلیه شدند. الزم به تذکر است که در زما

لیتر با آب مقطر آماده گرم بر میلیمیلی 5استوکی از عصاره به غلظت 

 .(1995و همکاران،  Fleurence)شد سازی 

 3ها برای هر باکتری در نمونه: ها و تهیه غلظت عصارهنمونه       

های با غلظت S. tenerrimumعصاره فوکوییدانی جلبک  شد. انجام تکرار

ها بر روی لیتر تهیه شد. ترتیب دیسکگرم بر میلیمیلی 25و  50

تتراسایکلین، جنتامایسین بیوتیکی اکسیهای آنتیشامل دیسک پلیت

مثبت و یک  شاهد الطیف وبیوتیک وسیععنوان آنتیسلین بهو آموکسی

چنین منفی قرار داده شد. هم شاهدعنوان عدد دیسک بالنک خام به

عنوان شاهد و یک عدد دیسک حاوی سرم فیزیولوژی بهیک عدد 

 دیسک مربوط به هر عصاره بر روی محیط کشت قرار داده شد

(Zargari  ،2018و همکاران). 

 فعالیت بررسی منظوربه :عصاره ضدباکتریایی فعالیت       

، هفت گونه باکتری S. Tenerrimumای باکتری عصاره جلبک قهوهضد

(GQ850377) Streptococcus iniae ،(KC291153) Yersinia 

ruckeri ،(AH04) Aeromonas hydrophila، (CIPA270) 

Micrococcus luteus، Staphylococcus aureus (ATCC29737) ،

Salmonella typhimurium (ATCC13076)  وEscherichia coli 

(ATCC10536)  از دانشگاه تهران و انستیتو پاستور تهران خریداری

روش دیسک دیفیوژن انجام شد. در این باکتریال بهو تست آنتی شد

ساعته باکتری در محیط کشت نوترینت براث  24روش از کشت 

 100سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارند تهیه گردید. سپس 

مایکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی آماده شده برداشته و به محیط 

شد. سپس با استفاده از سواپ، کشت کشت مولر هیلتون آگار اضافه 

یکنواختی از باکتری بر سطح محیط کشت صورت گرفت. سپس 

مایکرولیتر از عصاره جلبک بر روی محیط  30دیسک بالنک آغشته به 

های استاندارد چنین از دیسککشت حاوی باکتری قرار گرفت. هم

 سیلین شرکت پادتن تبتتراسایکلین، جنتامایسین و آموکسیاکسی

ساعت  24مدت درجه به 37ها در دمای استفاده شد. در آخر، پلیت

گیری قطر هاله عدم رشد، میزان فعالیت باکتری انکوبه شدند و با اندازه

 2/0 دقتکشی عصاره در دوزهای مختلف توسط کولیس ورنیه به

 .(2015و همکاران،  Pinteus) متر مشخص شدندمیلی

فنل کل با استفاده از : دانیهای ضداکسیسنجش فعالیت       

گرم صورت میلیگرفت و به انجام (1984و همکاران ) Taga روش

 100گرم عصاره گزارش گردید. در این روش  100گالیک اسید بر 

%  3CO2Na 2لیتر میلی 2مایکرولیتر از محلول نمونه یا استاندارد به 

 %50التو مایکرولیتر معرف فولین سیوک 100دقیقه بعد  2اضافه شد. 

داری شد. گراد نگهدرجه سانتی 25دقیقه در دمای  30به مخلوط و 

 001/0درنهایت منحنی استاندارد براساس گالیک اسید در محدود بین

اکسیدانی کل فعالیت آنتی لیتر رسم شد.گرم بر میلیمیلی 1/0تا 

صورت سنجش شد و به (2017و همکاران ) Sathya مطابق روش

 3/0 صورت خالصه،گالیک بر گرم عصاره بیان شد. بهگرم اسید میلی

لیتر از معرف متشکل میلی 3های مختلف با لیتر نمونه در غلظتمیلی

موالر و آمونیوم میلی 28موالر، سدیم فسفات  6/0از سولفوریک اسید 

دقیقه در  90موالر مخلوط شد. مخلوط برای مدت میلی 4مولیبدات 

گراد انکوبه، و پس از سرد شدن سانتیدرجه  95بن ماری با دمای 

نانومتر خوانده شد. منحنی استاندارد  695ها در طول موج جذب نمونه

فعالیت مهارکنندگی  در این روش براساس اسید اسکوربیک رسم شد.

 (2006) همکاران و Rodriguez-Meizoso روش براساس DPPH رادیکال

لیتر متانول میلی 100در  DPPHگرم میلی 5/23سنجش شد. مقدار 

لیتر از میلی 1/0های مختلف از عصاره تهیه و مطلق حل شد. غلظت

های استریل در لوله DPPHلیتر از محلول میلی 9/3ها با این محلول

 30ریخته شد. مخلوط برای یک دقیقه توسط ورتکس مخلوط و برای 

آخر داری شد. در گراد در تاریکی نگهدرجه سانتی 25دقیقه در دمای 

نانومتر خوانده شد. از اسیدگالیک و  517ها در طول موج جذب نمونه

مثبت استفاده شد. درصد بازدارندگی  شاهدعنوان اسیداسکوربیک به

 Rodriguez)  محاسبه گردید ها، طبق رابطه زیرعصاره DPPH رادیکال

Meizoso  ،2006و همکاران) : 

100  ×
A کنترل − B کنترل 

A کنترل 
 )%( DPPHنایی مهار رادیکال = توا 

 درصد مهار رادیکال آزاد سوپر کنندگی یون آهن وتوانایی شالته       

 انجام گرفت. (2008و همکاران ) Wang اکسید با استفاده طبق روش

 مایکرو 100کنندگی یون آهن مقدار گیری قدرت شالتهبرای اندازه

مایکرولیتر آب  135های مختلف تهیه و با لیتر از عصاره در غلظت

موالر مخلوط گردید. در مرحله میلی 2FeCl 2مایکرولیتر  5مقطر و 

موالر واکنش آغاز میلی 5مایکرولیتر فروزین  10بعد با اضافه کردن 

دقیقه  10مدت شدت مخلوط شد و بهها توسط ورتکس بهشد و نمونه

ها نهگراد قرار داده شد. در پایان جذب نمودرجه سانتی 25در دمای 

نانومتر خوانده شد. منحنی  562موج  در طول اسپکتوفوتومتری شروبه

در سنجش  استفاده شد. 2Na-EDTAتوسط اسیدسیتریک و  استاندارد

 میلی Tris-HCl 16لیتر بافر میلی 3رادیکال آزاد سوپراکسید مقدار 
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 NBTمیکروموالر  NADH ،72میکروموالر  338مقدار  =8pHموالر با 

های مختلف عصاره با هم مخلوط در غلظت PMSروموالر میک 30و 

دقیقه  5مدت گراد بهدرجه سانتی 25شد. مخلوط حاصله در دمای 

 Wang) نانومتر خوانده شد 560انکوبه شد. سپس جذب در طول موج 

 .(2008و همکاران، 

گنی دست آمده بعد از بررسی همهای بهداده: آنالیز آماری       

ها از آنالیز ، جهت تجزیه و تحلیل داده22نسخه  SPSSر افزاتوسط نرم

و  %95( در سطح اطمینان one way ANONAطرفه )واریانس یک

ها استفاده شد و دار بودن میانگینآزمون دانکن جهت بررسی معنی

( ترسیم  ,2016Microsoft office) Excel افزارنرم با استفاده از هانمودار

انحراف  ±صورت میانگینبه مطالعه مورد هایخصشا بررسی نتایج شدند.

 معیار بیان گردید.
 

 نتایج
های گرم مثبت و اثر ضدباکتری عصاره روی تعدادی از باکتری       

 بیوتیک اکسی(. در این بررسی آنتی1گرم منفی بررسی شد )جدول 

ها جلوگیری از رشد باکتری را در (>05/0p) تاثیر ترینبیش تتراسایکلین

مشاهده  Y. rockeriعصاره در مقابل  خاصیت ضدباکتریایی برای داشت.

لیتر توانایی باالتری در مقایسه گرم بر میلیمیلی 50نشد. مقدار دوز 

نشان  S. typhimuriumلیتر برای باکتری گرم بر میلیمیلی 25با دوز 

 های مختلف عصارهداری بین دوزها توانایی معنیداد. در سایر باکتری

 .(<05/0p)دیده نشد 

 S. tenerrimum جلبکآبی  : فعالیت ضد باکتریایی عصاره1جدول 

 (.>05/0p) باشددار میدهنده عدم اختالف معنییکسان بودن حروف انگلیسی در هر ستون نشان
 

 
گرم اکسیدانی کل عصاره برحسب میلیفعالیت آنتی : نمودار1شکل 

 S. tenerrimumجلبک  عصارهاسیدآسکوربیک بر گرم 
در  (>05/0pدار )یمعن دهنده نبود اختالفحروف انگلیسی یکسان نشان غلظت هر در

ها است. نتایج به صورت در نمونه DPPHدرصد مهارکنندکی رادیکال آزاد  میانگین

 انحراف معیار گزارش شد. ±میانگین

 رم عصارهگ 100گرم اسیدآسکوربیک بر : فنل کل برحسب میلی2جدول 

 گرم عصاره( 100گرم گالیک اسید بر میلیفنل کل ) 14/0 ± 05/0

 

و میزان فنل کل  1 شکلاکسیدانی کل در میزان پتانسیل آنتی       

اکسیدانی با نشان داده شده است. تعیین پتانسیل آنتی 2در جدول 

 لیتر در جلبک میکروگرم بر میلی 100الی  20بازه غلظتی 

S. tenerrimum  به  73/82متناسب با افزایش غلظت از حدود

یابد. گرم اسید اسکوربیک بر گرم عصاره افزایش میمیلی 35/307

گرم  100گرم گالیک اسید بر میلی 14/0مقدار مقدار فنل کل به

 DPPHکنندگی ردیکال آزاد سطح توانایی مهار عصاره محاسبه شد.

نشان داده  2 شکل در S. tenerrimumای توسط عصاره جلبک قهوه

های اسید آسکوربیک و شده است. در این سنجش که با استاندارد

الی  20های گالیک اسید انجام گرفت عصاره این جلبک در غلظت

، 59/16، 64/13، 82/10، 01/8ترتیب لیتر بهمیکروگرم بر میلی 200

درصد محاسبه شد. در باالترین غلظت عصاره که  7/18

E. coli S. aureus S. typhimurium Y. rockeri A. hydrophila S. iniae M. luteus تیمارها 
 شاهد نرمال سالین - - - - -- - -

82/21  
±2/03a 

08/31  
±1/16a 

88/28  
±1/29a 

93/19  
±0/73b 

67/22  
±1/54a 

32/35  
±1/36a 

81/31  
±2/34a 

تتراسایکلیناکسی  

30گرممیلی / لیترمیلی  

 شاهد مثبت
05/14  

±0/87b 
3/26  

±0/81b 

09/28  
±0/56a 

96/28  
±7/15a 

91/21  
±0/44a 

87/30  
±0/54b 

23/24  
±1/66b 

سیلینآموکسی  

25گرممیلی / لیترمیلی   

23/15  
±0/46b 

39/19  
±0/46c 

68/19  
±0/45b 

98/16  
±1/11b 

24/15  
±0/22b 

37/20  
±0/27c 

40/20  
±1/06c 

 جنتامایسین

10گرممیلی / لیترمیلی   

 شاهد منفی دیسک بالنک - - - - - - -

58/8  
±0/19c 

6/8  
±0/19d 

49/10  
±0/11c 

- 
96/8  

±0/18c 

15/12  
±0/17d 

78/8  
±0/13d 

 عصاره کل

50گرممیلی / لیترمیلی   
S. tenerrimum 

65/8  
±0/17c 

25/10  
±0/39d 

51/8  
±0/14d 

- 
27/7  

±0/17c 

69/10  
±0/17d 

76/8  
±0/22d 

 عصاره کل

25گرممیلی / لیترمیلی   
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مثبت  شاهدهای کنندگی را نشان داد، گروههارترین فعالیت مشیب

 37/87و  52/95ترتیب دارای گالیک اسید و اسید آسکوربیک به

دار با یکدیگر نشان یدرصد اثر مهار کنندگی بودند که اختالف معن

 .(<05/0p)ندادند 
 

 
توسط  DPPHتوانایی مهار کنندگی رادیکال آزاد  : نمودار2شکل 

 .S. tenerrimumعصاره جلبک 
در  (>05/0p) داریدهنده نبود اختالف معندر هر غلظت حروف انگلیسی یکسان نشان

صورت ها است. نتایج بهدر نمونه DPPHمیانگین درصد مهارکنندکی رادیکال آزاد 

 انحراف معیار گزارش شد. ± میانگین
 

براساس  S. tenerrimumاکسیدانی عصاره جلبک فعالیت آنتی       

نشان  3 شکلکنندگی یون آهن مورد ارزیابی قرار گرفت. قدرت شالته

کنندگی یون آهن متناسب با غلظ است. با افزایش دهنده قدرت شالته

کنندگی یون لیتر فعالیت شالتهمیکروگرم بر میلی 2به  1/0غلظت از 

چنین فعالیت شالته درصد افزایش یافت. هم 51/8به  44/3آهن نیز از 

ه با استاندار اسید سداری در مقاییطور معنون آهن بهکنندگی ی

 .(>05/0p)سیتریک باالتر بود 
 

 
: نمودار توانایی شالته کنندگی یون آهن توسط عصاره 3 شکل

  S. tenerrimumجلبک 
در بین میانگین  داریمعن اختالف وجود دهندهنشان متفاوت حروف انگلیسی گروه هر در

 انحراف معیار گزارش شد. ±صورت میانگین (. نتایج به>05/0pها است )نمونه

 S. tenerrimumجلبک  عصاره توسط سوپراکسید آزاد رادیکال مهار       
نشان داده شد. درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد سوپر  4 شکلدر 

 اکسید به غلظت وابسته است و با افزایش در غلظت درصد مهار

مثبت  شاهدعنوان سیدآسکوربیک بهیابد. اکنندگی نیز افزایش می

در مقایسه با عصاره  (>05/0p)تری دار بیشیدارای فعالیت معن

 باشد.جلبک می
 

 
: نمودار درصد مهار کنندگی رادیکال آزاد هیدروکسیل 4 شکل

 S. tenerrimumتوسط عصاره جلبک 
ها ین گروهدار در بین میانگیدهنده وجود اختالف معنحروف انگلیسی متفاوت نشان

 انحراف معیار گزارش شد. ±صورت میانگین (. نتایج به>05/0pاست )

 

 حثب
ها بیوتیکرویه و کنترل نشده از آنتیبی استفاده های اخیرسال در       

دنبال آن ای مقاوم به مواد ضدباکتریایی شده که بهباعث ایجاد سویه

بیوتیک استفاده التری از آنتیهای باها باید از دوزبرای مقابله با باکتری

دنبال داشته باشد و ای بهتواند اثرات ناخواستهشود که خود میمی

باعث بروز مشکالت ثانویه برای مصرف کننده شود. به تازگی با 

های آزمایشگاهی ترکیبات ضدمیکروبی پیشرفت تکنولوژی و تکنیک

منجر به بروز های مختلف که با منشاء طبیعی برای مقابله با باکتری

شوند، مورد توجه محققین قرار گرفته بیماری و فساد مواد غذایی می

است. در این زمینه مطالعات زیادی بر روی منابع دریایی و خشکی 

صورت گرفته است و ترکیبات زیست فعال متعددی با اثرات گوناگون 

 هاماکروجلبک از ضدویروسی ضدسرطانی، کشی،باکتری خاصیت چونهم

سایی و تخلیص شده است. ترکیبات گیاهی که دارای خاصیت ضد شنا

توانند در صنایع اکسیدانی باشند میهمراه خواص آنتیباکتریایی به

متفاوت ازجمله صنایع غذایی و صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد 

ای داشته باشند. بنابراین تحقیقات جهت دستیابی به منابع گسترده

های دریایی با توجه به تنوع بسیار باالی گونه نوین دارویی با منشاء

در آبزی با خواص ضدباکتریای از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 

دلیل وجود الیه پپتیدوگلیکانی در اطراف های گرم منفی بهباکتری
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دیواره سلولی باکتری امکان عبور مواد با وزن مولکولی پایین که باعث 

مه آن به پروتئین یا تغییر در تعادل ترج ،DNAاختالل در رونویسی 

های فاقد این شوند، به سختی صورت گیرد اما در باکتریاسمزی می

تر از دیوار عبور توانند سادهنوع دیواره، مواد با وزن مولکولی پایین می

کرده و پس از ورود به داخل سلول اثر ضدباکتری خود را اعمال نمایند 

، Arunachalamو  Kandhasamy) ودو در نتیجه باکتری از بین بر

های گرم منفی نسبت به برخی طور معمول باکتریلذا به (2008

هایی با دوز پایین مقاوت بیوتیکهای ضعیف یا آنتیبیوتیکآنتی

در  S. tenerrimumپتانسیل ضدباکتریایی عصاره جلبک  کنند.می

به نتایج به مقابل هفت گونه باکتری مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه 

دست آمده از نتایج تست دیسک دیفیوژن نشان داد که این عصاره 

باشد. را دارا می Y. rockeriغیر از ها بهتر باکتریتوانایی مقابله با بیش

ها، ها، ترپنوییدتوان به آمینواسیدها را میفعالیت ضدمیکروبی جلبک

ها، ها، کتونتروئیدها، ترکیبات فنلی، اسها، اسید اکریلیکفلوروتانین

 ن،راهمکا و Shanmughapriya) داد نسبت هاسولفیدپلی ها،آلکان

ها توسط سایر رغم مطالعات متعددی که بر روی جلبک. علی(2008

بر  (2011و همکاران ) Narayani تحقیقمانند  محققین انجام شد،

و  G. corticataهای کشی عصاره متانولی جلبکروی خاصیت باکتری

P. tetrastromatica  در مقابلE. coli چنین گزارشو هم 

Karthikaidevi بر روی خاصیت ضدباکتریایی  (2009) ناو همکار

، Codium adherens ،Ulva reticulata هایجلبک اتری پترولیوم عصاره

Halimeda tuna  و عصاره اتیل استات و استونیCodium adherens ،

Ulva reticulate  اتیل اتری و عصاره دیHalimeda tuna  که فاقد

 S. tenerrimumبودند، جلبک  E. coliتوانایی ضدباکتریایی علیه 
کشی نشان از خود خاصیت باکتری E. coliتوانست در مقابل باکتری 

 G. edulisجلبک دهد. مطابق با مطالعه حاضر عصاره کلروفورمی  نشان

اره اتانولی جلبک عصو  (2009و همکاران )  Vallinayagamدر تحقیق

G. arcuata ( 1393در گزارش پیمانی و همکاران )از رشد باکتری 

S. aureus ای ممانعت کرد. عصاره آبی جلبک قهوهS. glaucescens 
باشد که برتری عصاره می S. aureusو E. coliفاقد اثر ضدباکتری علیه 

نشان  ها رادر برابر این باکتری S. tenerrimumای آبی جلبک قهوه

 .(1393)پیمانی،  دهدمی

های دریایی شامل: های استخراج شده از جلبکاکسیدانآنتی       

 ها، اسیداسکوربیک وها، ترپنها، کاروتنوئیدها، توکوفرولفنلپلی

سرعت با انواع اکسیژن فعال مانند رادیکال باشند که بهآلکالوئیدها می

های اکسیداتیو دلیل آسیبهیدروکسید، سوپراکسید، پراکسید که به

اند زا ایجاد شدهزا و برونوسیله عوامل درونهای انسان بهدر سلول

تاخیر یا کاهش اکسیداسیون  .(2010 همکاران، و Cox) دهندمی واکنش

کند ها مانند انواع سرطان جلوگیری میتواند از بروز برخی بیماریمی

ی چرب در ترکیبات و نقش مهمی در جلوگیری از اکسیدشدن اسیدها

. طبق (1394)سفری و همکاران،  کندمتنوع غذایی و دارویی ایفا می

اکسیدانی مقدار فعالیت آنتی (2013و همکاران ) Kokilam گزارش

 P. tetrastromatica ،Chnoospora minima ،Hormophysaجلبک 

triquetra  وS. wightii 20±2و  24±3، 29±9، 34±5ترتیب به 

 82±7اسیدآسکوربیک بر گرم عصاره بود که در مقایسه با گرم میلی

دارای  S. tenerrimumگرم اسیدآسکوربیک بر گرم عصاره جلبک میلی

در گیاهان دیده  ترکیبات فنلی معموالً تری هستند.مقادیر کم

های جلبک شود، اما این ترکیبات ممکن است در برخی از عصارهمی

. ترکیبات فنلی یکی (2002، ارانو همک Lim) نیز وجد داشته باشد

و  Kuda) آیدحساب میای بههای قهوهاز ترکیبات مهم در جلبک

ها، ها در ترکیباتی ازجمله فالونوئید، لگنینفنل. پلی(2005، همکاران

شوند و با شالته های فنولیک یافت میها و اسیدها، تاننتوکوفرول

یکاه آزاد و افزایش توانایی های فلزی، ممانعت از ایجاد رادکردن یون

  اکسیدان عمل کندعنوان آنتیتوانند بهاکسیدان میسیستم آنتی

(Cox  ،2010و همکاران). 

در  S. swartziiعصاره  (2019)و همکاران  Sujathaدر مطالعه        

های مختلف مانند آب، اتانول، متانول و استون استخراج شد. حالل

، E. coli ،P. aeruginosaها در برابر هخاصیت ضدباکتری این عصار

S. aureus ،A. hydrophila  وV. vulnificus روش دیسک دیفیوژن به

ترین خاصیت ضدباکتری بیش S. swartziiنشان داد که عصاره اتانولی 

(05/0p< را علیه )P. aeruginosa  وA. hydrophila  .نشان داد

محاسبه شد که این  35/15±61/2مقدار به S. swartziiمحتوای فنلی 

. است S. tenerrimum 5 ± 14مقدار فنل کل عصاره مقدار نزدیک به
داری در جلوگیری یتوانایی معن S. tenerrimum عصاره آبی کهدرحالی

، S. iniae ،A. hydrophila، M. luteus، S. aureus هایاز رشد باکتری

S. typhimurium  وE. coli .از خود نشان داد El-Din  وAlagawany 

 97/2±5/0مفدار فنل  S. hornschuchiiنشان دادند که در  (2019)

( 14 ± 5مقدار فنل باالتر ) S. tenerrimum که عصاره آبیدرحالی

پژوهش،  طبق نتایج حاصل از این باشد.گرم عصاره دارا می گرم برمیلی

ان داد نش S. tenerrimumاکسیدانی عصاره جلبک ارزیابی فعالیت آنتی

اکسیدان کل، فنل کل، که این عصاره توانایی باالیی در فعالیت آنتی

و سوپراکسید دارا  DPPHکنندگی، مهار رادیکال آزاد قدرت شالته

الطیفی برخوردار باکتریایی وسیعاز پتانسیل ضد چنینهمباشد. می

های اکسیداننتیآعنوان یک جایگزین مناسب برای به تواندمی که است

خصوص باکتریایی در صنایع مختلف بهعنوان ترکیب ضدنوعی و بهمص

 صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.
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