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 های استخراج شده از جلبک سبزبررسی خواص ضدباکتریایی عصاره

 Ulva fasciata گیری شده از سواحل خلیج فارسنمونه 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،تحقیقاتگروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و  :رستا عزیزی 

 :*دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات عباسعلی مطلبی  

 :تحقیقات، آموزش سازمان  پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، ملیکا ناظمی

 و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

 ایرانتهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، :روحانیمصطفی شریف ، 

 موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران: محمد افشارنسب 
 

 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

 و اکسیدانیآنتی خاصیت وجود سبز هایجلبک خصوصبه هاآن خواص ترینمهم ازجمله هستند فراوانی گستردگی و تنوع دارای هاجلبک

 شده جداسازی مختلف هایجلبک از تریپنوئیدی و فالونوئیدی استروئیدی، ترکیبات است، هاآن از شده استخراج هایعصاره باالی باکتریالآنتی

 اثربخشی مطالعه است. اهمیت حائز مصنوعی و سازدست داروهای جایگزین طبیعی باکتریالآنتی ترکیبات از استفاده و هاجلبک وجود وفور است.

 بوده العهمط این انجام علل ترینمهم از غذایی فساد مولد و انسانی پاتوژن هایباکتری خصوصبه هاباکتری رشد مهارکننده عنوانبه ترکیبات این

 استونی حالل در حل قابل گازی کروماتوگرافی دستگاه از ستفادها با fsciata Ulva سبز جلبک از شده استخراج یهافرکشن اساس این بر است.

 خاصیت بود. فیتول و اسید اوراسیک شامل غلظت و فراوانی میزان ترتیببه شده استخراج ترکیبات هایباکتری روی بر آن تاثیر و شد ارزیابی

 روشبه که بود فارس خلیج منطقه از غواصی روشبه شده آوریجمع fasciata Ulva سبز جلبک از شده استخراج هایعصاره باکتریالآنتی

vitro in کنندگی،ممانعت غلظت حداقل شد. رزیابیا (MIC) کشندگی غلظت حداقل و (MBC( مثبت گرم باکتری در ( Staphylococcus 

aureus و subtilis Bacillus( منفی گرم هایباکتری و (icol Escherchia و typhi Salmonella) مهارکنندگی اثر ترینبیش که شد ارزیابی 

 دستبه .subtilis B برای لیترمیکروگرم/میلی 300 کشندگی، غلظت ترینبیش چنینهم و .aureus S به مربوط لیترمیکروگرم/میلی 50 رشد،

 هست. ضدباکتریایی خواص دارای fasciata Ulva سبز جلبک از شده استخراج عصاره که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج .آمد

خلیج فارس  ،خواص ضدباکتریایی، عصاره ،جلبک سبز کلمات کلیدی:

 motalebi@ifro.com مسئول: پست الکترونیکی نویسنده* 
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 مقدمه

های دریایی با ترکیبات زیستی، ساختاری متنوع، فواید جلبک       

پزشکی بسیاری دارند. در میان ترکیبات  های کاربردیسالمتی و برنامه

سولفاته، پلیمرهای فعال زیستی جلبک دریایی، پلی ساکاریدهای 

حاوی گروه سولفات همی استر، در واحدهای ساده  مونوساکارید، که 

خوبی خاصیت  آنتی هم وصل می شوند، بهبا پیوندهای گلیکوزیدی به

اکسیدان، ضدانعقاد، ضدمیکروبی، ضدسرطان و ضدپیری خود را نشان 

 ا منبعی ازه(. عصاره جلبک2018و همکاران  Lekeshmiدهند )می

ترکیبات مفید و فعال زیستی هستند که تاکنون ترکیبات زیستی 

بیوتیکی، چون اثرات آنتیگستره کاربردی متنوعی هم متعددی با

ها شناسایی و مشتق شده آن ضدویروسی، ضدقارچی و ضدسرطانی از

مهمی که در  شناختی بسیارهای بومنقش ها عالوه برلبکج .است

ها ها، قرنمواد معدنی و ویتامین دلیل غنی بودن ازطبیعت دارند، به

برای مصارف دارویی  یا عنوان غذایی سالم در رژیم غذایی انسان وبه

(. افزایش 2014 ،و همکاران(Peymani  مورد استفاده قرار گرفتند

های جدید بیماری پیدایش و بیوتیکپاتوژن به آنتی هایباکتری مقاومت

ها بیوتیکها در برابر آنتیمقاومت باکتری های بشر است.از چالش

کننده دارو، تغییر براساس ساز و کارهایی نظیر تولید تخریب معموالً

های دارو در سطح باکتری، تغییر در ساختار دیواره سلولی در گیرنده

گیرد که باکتری و دستیابی به مسیرهای متابولیک فرعی صورت می

صورت موتاسیون دارو هست، که یا بهکننده واکنش مهارشده جبران

های کنترل کننده حساسیت باکتری )جهش( خود به خودی روی ژن

 شودیا از طریق پالسمید، از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل می

در مطالعات مختلف مشخص گردید که  (.1396 ،)غفاری و همکاران

سیدها، عصاره جلبک دریایی حاوی ترکیبات مختلفی ازجمله آمینوا

 آلکالوئیدها، گالیک اسید، ترکیبات استروئیدی، اسیدهای چرب،

 های هالوژن، و نهایتاً ها و کتونها، ترکیبات آروماتیک نظیر آلکانفنول

عمده  (.2014 ،و همکاران (Hunangباشد های مختلف میسولفاتپلی

خاطر وجود ها بهباکتریالی جلبکاکسیدانی و آنتینتیآفعالیت 

 ،و همکاران(Miyashita  و تریپنوئیدها و کاروتنوئیدهاست هاتوکوفرول

باکتریال و ترین منابع آنتیهای دریایی یکی از غنیجلبک (.1987

(. 2011 ،و همکاران (Wijesekara روندشمار میاکسیدانی بهآنتی

Ulva fasciata های سبز دریازی است و با استفاده از کی از جلبکی

ست و دارای ا پرسلولی جاندار این. کندتولیدمثل می تناوب نسل روش

های فصلی جمله جلبکی و ازگامتوفیت ی واسپوروفیت چرخه زندگی دو

و  ترین تراکم را در فصول زمستان و اوایل بهار داردباشد که بیشمی

و  (Hillary باشدمی Enteromorphaهای سبز خانواده جلبک وجز

های های سبز در آب. با توجه به فروانی و تنوع جلبک)2011 ،همکاران

خلیج فارس و دریای عمان در این پژوهش علمی به بررسی اثرات 

 .شد پرداخته Ulva fasciata جلبک شده از فرکشن استخراج ضدباکتری

  

 هامواد و روش

از  Ulva fasciataهای جلبک نمونه برداری از جلبک:نمونه      

منطقه بین جزر و مدی روستای شیب دراز در جزیره قشم در دی ماه 

مدت ها به(. پس از شستشو، جلبک1آوری شدند )شکلجمع 1397

 ساعت در سایه خشک و سپس با آسیاب نیمه صنعتی پودر شدند. 48

پودر تهیه شده از جلبک با استفاده از روش  :گیریعصاره       

به پودرهای تهیه شده  ،انجام شد (Dyer ،1959و  Bligh) خیساندن

ساعت در دمای اتاق و در تاریکی قرار  72مدت استون اضافه شد و به

ثانویه  هایپس از گذشت زمان مذکور حالل حاوی متابولیت گرفت.

گراد درجه سانتی 38پس از عبور از صافی در دستگاه روتاری در دمای 

و  Acıkara) قرار داده شد تا تمام حالل استونی تبخیر شد 120و دور

 .(2011 ،همکاران

ها فرکشن تهیه منظوربه :ترپنوئیدی-استروئیدی فرکشن تهیه       

منتقلشد. شستشوی عصاره استونی عصاره استونی به ستون سیلیکاژل 

های با نسبت عنوان فاز متحركهاتیل استات ب -های ان هگزانبا حالل

دست آمده از ستون کروماتوگرافی از به کشنفرمختلف انجام شد. 

مورد بررسی قرار رپنوئیدها و استروئیدها نقطه نظر آزمون حضور ت

دست آمده از های بهفراکسیون .)2012 ،و همکاران  (Çitoğluندگرفت

وسیله لوله موئینه روی صفحات ای بهشیشهستون کروماتوگرافی 

منظور خشک گذاری شد، سپس بهلکه (TLC) کروماتوگرافی الیه نازك

 مخزنداده شد و سپس به  قرار دقیقه در معرض هوا 20 مدتشدن به

ان بوتانول -کلروفرم-های متانولحاولی حالل کروماتوگرافی الیه نازك

قرار داده شد. جهت جستجوی ترکیببات  70:20:10های با نسبت

صورت اسید سولفوریک، به -ترپنوییدی و استروئیدی ازمعرف وانیلین

درصد اسید  5اتانول و محلول  انیلین در درصد و 1محلول 

 

 
، جزیره قشم، روستای شیب دراز U.fasciataآوری جلبکمحل جمع :1شکل 

 گذاری شده با رنگ قرمزعالمت
 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.121633     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8_%D9%86%D8%B3%D9%84
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کروماتوگرافی صورت اسپری روی صفحه بهسولفوریک اسید در اتانول 

 کروماتوگرافی الیه نازكاستفاده شد. پس از اسپری صفحات  نازك الیه

دقیقه قرار گرفتند،  10 مدتبه گرادسانتی درجه 110دمای  آون و در در

 (.1965 ،و همکاران  (Attawayتغییرات در نور مرئی بررسی شد

بررسی خواص ضدباکتریایی با : بررسی خواص ضدباکتریایی       

شرح ( بهBacterial Broth Dilution Methodsاستفاده از روش براث )

 زیر انجام گرفت:

 .Bacillus subtilis ،Staphylococcus aureus ، E های باکتریسویه

coli، Salmonella typhiهای صنعتی و باکتری هاقارچ کلکسیون مرکز از

ها کشت تهیه شد، سپس هر کدام از سویه لیوفیلیزهصورت بهایران 

ساعت براساس میزان سرعت  72تا  24مدّت اولیه داده شدند و به

در انکوباتور قرار داده گراد درجه سانتی 37ها در دمای رشد باکتری

استفاده شود. پس منظور انجام آزمایش های تک، بهشدند تا از کلونی

های آزمایش حاوی های تک ایجاد شده به لولهکلونی ها،از رشد باکتری

های شده با غلظت کشت براث وارد نموده، سپس از فرکشن تهیه محیط

لیتر که در محیط کشت براث حل میکرو گرم در میلی 2000تا  10

د های فوق افزوده شد. برای درنظر گرفتن شاهشده بودند، به لوله

سیلین، استفاده شد و های تتراسایکلین و آمپیبیوتیکمثبت از آنتی

بیولوژیک اضافه نگردید.  فعّال ها مادهمنفی به یکی از لوله شاهد عنوانبه

در داخل یک لوله نیز تنها محیط کشت فاقد ماده موثره و باکتری 

قرار داده شد تا در صورت آلودگی محیطی خطای آزمایش مشخص 

ها با پنبه بسته شد و در انکوباتور با دمای پس سر تمام لولهگردد. س

 24پس از و  ساعت قرار داده شد 24مدّت به گراددرجه سانتی 37

 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 نتایج
شناسایی ترکیبات فرکشن جداسازی شده از عصاره        

به  های حاوی ترپنوئیدبراساس شناساگر وانیلین فرکشن: استونی

های حاوی استروئید به رنگ آبی تغییر رنگ صورتی تا بنفش و فرکشن

ها جداسازی شدند.  با استفاده (، که از سایر فرکشن2 کنند )شکلمی

  18و  19( فرکشن شماره 3از کروماتوگرافی گازی )شکل 

 (Phytol) فیتول  ،( حاوی ترکیبات70: 30استات اتیل -هگزان )ان

(IUPAC=(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol )

با  44تا  42% در دقیقه  42 مقدار، بهC20H40Oبا فرمول شیمیایی 

 باشد.وزن مولکولی می
 

 
 Ulva fasciataکروماتوگرافی صفحه نازک فرکشن جدا شده از عصاره استونی جلبک  :2شکل

 

 
 (70: 30استات اتیل –هگزان ( ) ان2) 18و  19کروماتوگرام حاصل از تزریق فرکشن شماره  :3شکل 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.121633     
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 طیف کروماتوگرافی حاوی ترکیب فیتول :4شکل 

 

 
 طیف کروماتوگرافی حاوی ترکیب اوراسیک اسید :5شکل 

 

 بات فیتول و اوراسیک اسیدکنندگی فرکشن حاوی ترکی: حداقل غلظت ممانعت1جدول

 باکتری
 فرکشن غلظت 

 لیتر(   )میکروگرم/میلی

 آمپی سیلینغلظت 

 لیتر(   )میکروگرم/میلی

Bacillus subtilis 100 20 

Staphylococcus aureus 50 20 

E. coli 300 50 

Salmonella typhi 500 50 

های باسیلوس سوبتیلیس، استافیلوکوکوس آرئوس، اشرشیاکلی و سالمونال تیفی اثر ممانعت کنندگی از فرکشن حاوی ترکیبات فیتول و اوراسیک اسید روی باکتری

 .رشد را نشان دادند
 

 ترکیبات فیتول و اوراسیک اسیدحداقل غلظت کشندگی باکتریایی فرکشن حاوی : 2جدول

 باکتری
غلظت فرکشن 

 لیتر()میکروگرم/میلی

غلظت آمپی سیلین 

 لیتر()میکروگرم/میلی

Bacillus subtilis 500 50 

Staphylococcus aureus 300 50 

E. coli 1000 200 

Salmonella typhi 2000 200 
 های گرم مثبت و منفی مورد آزمایش شد.فرکشن حاوی ترکیبات فیتول و اوراسیک اسید منجر به مرگ تمام باکتری            

 

 بحث 

زا یافتن مواد های بیماریدلیل تغییر مقاومت باکتریامروزه به       

ضدمیکروبی نوین از منابع طبیعی دریایی از اهمیت زیادی برخوردار 

های ثانویه مشتق شده از (. متابولیت1397 است )غفاری و همکاران،

، هاتوان به مایکوتوکسینمی هاو ازجمله آن متنوعند دریایی، هایجلبک

 ،و همکاران(Kumar  کرد اشاره فنلی ترکیبات و کاروتنوئیدها آلکالوئیدها،

ای در زمینه فعالیت ضدمیکروبی دو مطالعه 2010در سال (. 2013

علیه Laminaria digita  وAscophyl limnodosum گونه ماکرو جلبک 

      (DOI): 10.22034/aej.2020.121633     
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گیری با استون های گرم مثبت و گرم منفی انجام شد. عصارهباکتری

ها و متانول انجام شد. عملکرد عصاره متانولی بهتر بود. عصاره جلبک

 .Lهای گرم مثبت )تری در برابر باکتریضدمیکروبی قویفعالیت 

monocytogenes و S. aureus) منفی گرم هایباکتری نسبت بهE.coli)  

 ،و همکاران(Qiao  از خود نشان داد ( Pseudomonas aeruginosaو

گردد فرکشن نتایج این پژوهش علمی نیز برداشت می (. از2010

گرم مثبت در  هایروی باکتری اوراسیک اسیدحاوی ترکیبات فیتول و 

های گرم منفی اثر مهارکنندگی تر نسبت به باکتریغلظت بسیار پایین

. به (1394، )حیدری و همکاران دهداز رشد و کشندگی را نشان می

بررسی خواص ضدباکتریایی و ضداکسیدانی سه گونه مختلف از جلبک 

ها از سواحل نمونه حاضر تحقیق همانند ای پرداختند،قرمز و قهوه ،سبز

عصاره جلبک  خاصیت ضدباکتریایی و وری شده استآفارس جمعخلیج

سبز نیز بررسی شده است. در مطالعه حاضر برای بررسی خاصیت ضد 

 broth dilutionروشو به in vitroباکتریایی آزمایش در محیط 

method مثبت های گرم تر باکتریانجام شده است. حساسیت بیش

به عصاره جلبکی ناشی از اختالف و تفاوت در ساختار دیواره سلولی  

های گرم در باکتری .)2018 ،و همکاران (Taskin و ترکیب آن است

عنوان یک سد در مقابل تعداد زیادی اجسام منفی اعضا خارجی به

 (.2010 ،همکاران و (Toroto کنندمی عمل هابیوتیکنتیآمانند  خارجی

دلیل داشتن الیه لیپوپلی ساکاریدی غشاء های گرم منفی بهباکتری

 های درگیر در حمل و نقل مواد، ذاتاً چنین داشتن کانالخارجی و هم

ها مقاومت بیوتیکنتیآهای آبدوست و نسبت به مواد سمی و رنگ

تری دارند. در این نوع عصاره هیدروالکلی با توجه به وجود آب  بیش

توان حساسیت می که تری استخراج گردیدبی بیشترکیبات قط و الکل،

ها دانست.  ن عصارهدعلت قطبی بوهای گرم مثبت را بهتر باکتریبیش

راحتی از غشاء سلولی ها بهزیرا که ترکیبات قطبی موجود در عصاره

 ها شده استهای گرم مثبت نفوذ کرده و باعث از بین رفتن آنباکتری

دهد که از طرفی مطالعات نشان می (.1394)حیدری و همکاران، 

 هستند ترحساس جلبکی خام هایعصاره مقابل در مثبت گرم هایباکتری

Kandhasamy)  اجزای فعال زیستی مورد نظر (. 2010و همکاران

 دوست باشند. با توجه به اینبایستی ترکیباتی با قطبیت کم و چربی

را ترکیبات  دریایی هایجلبک ترین ترکیباتو بیش تریننتایج اصلی

 ،و همکاران (Derakhshesh دهدسولفاتی و مواد قندی تشکیل می

2011.) Jayasinghe ( به مطالعه توالی اسیدچرب 2018) و همکاران

و ترکیبات لیپیدی موجود در چهار گونه ماکروجلبک بنادر جنوبی 

 ,Ulva lactucaین مطالعه به بررسی اسریالنکا پرداختند. در 

Sargussum wightii, Sargussum turbinaria ترین پرداختند. بیش

یافت شد Ulva Lactucaمقدار از ترکیبات اسیدچرب در جلبک سبز 

که با مطالعه حاضر که ترکیبات اسیدچرب اولئیک 

 ULva چنین پالمیتیک اسید از جلبک اسید و اوراسیک اسید و هم

fasciata  این مطالعه مشخص خوانی دارد. در اج شده است هماستخر

 تر دارای اسیدهای چرب اشباع هستند.ها بیششد که جلبک

Chandrasekaran  ( به بررسی عصاره2019)و همکاران U.  fasciata  

U. reticulate (Chlorophyceae) آوری شده از بندرجمعMannar  در

های هگزان، های استخراج شده بر پایه حاللهند پرداختند. عصاره

 علیه باکتری رمتانول ب استون، ،اتیل استات کلروفرم،

Staphylococcus aureus (MTCC 737 & 7443) .انجام شده است 

MBC  وMIC  ترکیبات تعیین شده است. طبق این تحقیق عصاره

استخراج شده با حالل اتیل استات حاوی تریپنوئید، تانین و ترکیبات 

ترین ترکیب شده است و بیش ییها شناساحالل سایر تر ازفنولیک بیش

دست به نتیجه و بوده است C Racemoseمربوط به جلبک  ضدباکتریایی

جهت  C. racemosaدهد که عصاره استخراجی از آمده نشان می

قابل استفاده بوده و خاصیت درمانی  S. aureusهای ناشی از بیماری

و خاصیت  شودمی محسوب سبز اقیانوسی جلبک جز C. racemose دارد.

ضدباکتریایی عصاره این جلبک طبق این تحقیق ارزیابی شده که 

Ulva fasciata های سبز بوده بنابراین با تحقیق خانواده جلبک جز

ترکیبات حالل استفاده شده جهت استخراج  خوانی دارد.حاضر هم

و Chandrasekaran های متنوع تحقیق های موجود در جلبکعصاره

متنوع بوده و تمام ترکیب استخراج شده است ولی ( 2019همکاران )

در تحقیق حاضر تنها ترکیبات قابل استخراج در حالل استونی ارزیابی 

( به بررسی هشت 2019)و همکاران   Chandrasekaranشده است.

باکتریال پرداختند ترکیبات نتیآ و اکسیدانینتیآ خاصیت و ماکروجلبک

های ودند که تاثیر آن بر روی باکتریاستخراج شده فنول و فالونوئید ب

در این تحقیق  عامل فساد مواد غذایی و پاتوژن آزمایش شده است.

باکتریال ترکیبات استخراج شده مورد تایید قرار گرفته نتیآخاصیت 

کتری عصاره استخراج شده ابنتیآاست در تحقیق حاضر نیز خاصیت 

د شده است که با تحقیق ارزیابی و تایی Ulva fasciataاز ماکرو جلبک 

به بررسی پلی ( 2019)همکاران  و Lekshmi خوانی دارد.مذکور هم

ها پرداختند. در این تحقیق دو ساکاریدهای سولفاته در ماکروجلبک

مورد بررسی قرار  Padinatetras tromatica و Ulva fasciataجلبک 

دست است و ترکیبات به انجام شده  in vitroصورت گرفت. آزمایش به

 اندکواگوالنت داشتهآمده از این دو جلبک هر دو دارای ترکیبات آنتی

 که از لحاظ علم پزشکی و ،و حاوی ترکیبات هپارونوئید بوده است

دارویی بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است. ترکیبات پلی ساکاریدی 

در تحقیق حاضر  باشد.می Ulva fasciataسولفاته در دیواره جلبک 

ولی هدف بررسی ، بی قرار گرفته استامورد ارزیUlva fasciata گونه 

بوده ولی سایر ترکیبات  حالل استونی شده از جلبک در عصاره استخراج

مورد ارزیابی قرا نگرفته است. با این وجود تحقیق انجام شده توسط 
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ه دهد کمیرا نشان Ulva fasciataهمکاران اهمیت و ارزش جلبک 

تر بیش مطالعات دهنده اهمیت موضوع برایبسیار با ارزش است و نشان

به مطالعه خاصیت ضدباکتریایی  (2019)همکاران  وArchana . است

حالل استونی،  سه مطالعه از این در ،پرداختندUlva fasciataسبز  جلبک

های و خاصیت ضدباکتریایی عصاره و اتانولی استفاده شده است متانولی

ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه  مورد   in vitroاستخراجی در محیط

ها را برروی هر دو نوع باکتری گرم مثبت و مده تاثیر عصارهآدست به

گرم منفی در محیط کشت انتخابی نشان داده است. استفاده از حالل 

های گرم استونی و اثرگذاری عصاره استخراجی از آن بر روی باکتری

( 2016) همکاران و Khezri دارد. خوانیحاضر هم با مطالعه فیو من مثبت

عصاره متانول و استون  اکسیدانیآنتی و باکتریالیآنتی خاصیت مطالعه به

 و Enteromorpha intestinalis، Gracilaria corticataسه جلبک 

Enteromorpha intestinalis .هایعصاره باکتریالنتیآ فعالیت پرداختند 

 Listeria monocytogenes شامل پاتوژن هایباکتری علیه شده استخراج

Escherichia coli  وBacillus subtilis .عصاره استون  انجام شده است

اکسیدانی نتیآباالترین تاثیر  و ترینبیش E. Intestinalis روی باکتری بر

ین دارای باالترین مقدار عصاره فنولی است. عصاره نچداشته است هم

 E. coli هایتاثیر را روی باکتری ترینبیش E. intestinalisاستونی 

 این است بیانگراین تحقیق  کلی نتیجه. داده است نشانB. subtilis   و
اکسیدانی نتیآ تاثیرات ترینبیش E. intestinalis شده جاستخرا عصاره که

ترکیب حالل استفاده شده همانند تحقیق  باکتریال را دارد.نتیآو 

 بر باکتریها در هر دو تحقیق اثر عصاره باشد وحاضر استونی می
Subtilis B.  شده است رزیابیا. 
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Abstract 
 Algae have a wide variety and diversity, most notably its properties, especially green 

algae, because of the high antioxidant and antibacterial activity of extracts extracted from them. 

And the abundance of algae and the use of natural antibacterial alternatives to handmade and 

synthetic drugs is important. One of the most important causes of this study was the efficacy of 

these compounds as inhibitors of bacterial growth, especially human pathogenic and food 

spoilage bacteria. Accordingly, the fractions extracted from Ulva fasciata green algae were 

evaluated using a gas-soluble gas chromatographic apparatus in Estonia and its effect on the 

extracted bacteria was, respectively, frequency and concentration of Erucic acid, phytol. The 

antibacterial activity of the extracts of green algae Ulva fasciata collected by scuba diving from 

the Persian Gulf was evaluated in vitro. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum 

bactericidal concentration (MBC in Gram-positive bacteria) of Staphylococcus aureus, (Bacillus 

subtilis and Gram-negative bacteria (Escherchia coli and Salmonella typhi) were evaluated to 

have the highest growth inhibitory effect, 50 μg/ml for S. aureus and the highest lethal 

concentration, 300 μg/ml for B. subtilis. The results of this study showed that the extract of Ulva 

fasciata green algae has antibacterial properties. 
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