
 55 8931 پاییز، سومسیزدهم، شماره پروری، سال توسعه آبزی علمی نشریه

ریزجلبک های اتری و هگزانی و بررسی فعالیت ضدباکتری عصارهاستخراج 

Chlorella vulgaris هایدر شرایط آزمایشگاهی بر باکتریAeromonas 

hydrophila  وluteus Micrococcus 
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 چکیده

جانبی اندک  اثرات طبیعی با ویژگی ضدمیکروبی و یباتترک یافتن ها،بین میکروارگانیسم در دارو به مقاوم هایسویه روزافزون افزایش

داروسنازی   صننعت  در اینن زمیننه در   توانندمی که باشندمی طبیعی فعال هایمتابولیت از غنی منابع هاناپذیر کرده است. ریزجلبكرا اجتناب

المللنی ماهینان خاویناری ت ینه شند. فعالینت       از موسسنه تحقیقنات بنین    Chlorella vulgarisاستفاده شوند. در این مطالعه سنویه ریزجلبنك   

 Aeromonas hydrophilaو بناکتری گنرم منفنی      luteus  Micrococcusهای هگزانی و اتری علیه باکتری گرم مثبتضدباکتری عصاره

 یران عصارهو همکا Channellطبق روش  ارزیابی شد. برای این منظور جلبك به طور خالص کشت داده شده و پس از تامین حجم مناسب

های هگزانی و نتایج نشان داد که عصاره. چاهك انتشار انجام شد روش باکتریال بهارزیابی خاصیت آنتی استخراج گردید. آن هگزانی و اتری

باشد. قطنر هالنه عندم رشند عصناره      می A. hydrophilaو  M. luteusکنندگی علیه باکتری دارای خاصیت م ار C. vulgarisاتری جلبك 

 6/7-86و 25-9/22متر و عصاره اتری میلی 3/ 6 -88و  9/3-6/88به ترتیب در دامنه  A. hydrophilaو  M. luteusهای زانی علیه باکتریهگ

اتر و هگزانی توسط کروماتوگرافی جرمی استخراج شد. بخنش اصنلی ترکیبنات در عصناره اتنری،      اتیلهای دیترکیبات عصارهمتر بود. میلی

یدروکربن، سیلوکسان، سنایلیل، تنرپن و هیدروسنایلیل اسنتر و در عصناره هگزاننی اسنتر، هیندروکربن، سیلوکسنان، سنایلیل و           کتون، استر، ه

تواند بنه عننوان حنالل مناسنب ج نت      می و کنندگی بیشتری نسبت به عصاره هگزانی داشتعصاره اتری اثر م ارباشند. هیدروسایلیل استر می

 . مار آیداستخراج ترکیبات ضدمیکروبی بش

 

 .luteus Micrococcus  ، Aeromonas hydrophila ، م ار کنندگی، عصاره،Chlorella vulgaris :کلیدیکلمات 
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 مقدمه

سننتتیك بنا    هنای بیوتینك آنتنی  تننو  وسنیعی از از  

 عفونت نا و  کنتنرل  بنرای  متفناوت  شنیمیایی  ساختارهای

ج ان مورد استفاده قنرار   سراسر در های مختلفبیماری

هنا  بیوتینك آنتنی  این مدت ازطوالنی استفاده گیرند.می

مقاوم  هایباکتری و دارویی شده مقاومت ای باعث بروز

-جنانبی اینن آنتنی    اثرات طرفی آیند. ازنیز به وجود می

میشننود  فراوانننی مشننکالت بننروز هننا باعننثبیوتیننك

(Moniri et al., 2006 ریزجلبنك .)    هنا مننابع غننی از

مغذی شبیه به گیاهان آلی هستند و  پروتئین و سایر مواد

کنننندگان اولیننه بننرای نقننش م مننی را بننه عنننوان تولینند 

کننند.  کنندگان مختلف در شبکه غذایی ایفا منی مصرف

همچنین منبع غنی از پروتئین، کربوهیندرات و بنه وینژه    

(. Priya, 2012باشننند )اسننیدهای چننرب ضننروری مننی

توسننط ایننن هننای اولیننه یننا ثانویننه تولینند شننده متابولیننت

ها از مواد فعال زیستی بنالقوه قابنل اسنتفاده در    ارگانیسم

 Ely et al., 2004, Febles etصنعت داروسازی هستند)

al., 1995, Pratt et al., 1944.)    ،اسنیدهای چنرب

هنا و  ها، فننول ترکیبات آلیفاتیك هالوژنه، کربوهیدرات

میکروبننی هنا دارای فعالینت ضند   هنا در جلبنك  سناپونین 

(. عصنناره سننلولی و  Kannan et al., 2012ند)هسننت

هنننای مختلنننف در شنننرایط  ترکیبنننات فعنننال جلبنننك 

د آزمایشنننگاهی فعالینننت ضننندباکتری نشنننان داده انننن   

(Borowitzka et al., 1992, Ostensvik et al., 

1998 and Goud et al., 2007.)Chlorella vulgaris 

 اینن جلبنك   هاسنت. جلبنك  رینز  مش ورترین از یکی 

هنای   آ سناکن  میکنرون  82 تنا  2 قطنر  با کوپیمیکروس

موجنودات   تنرین فعنال  از گیاهنان  مشنابه سنایر   شنیرین، 

-باال و پروتئین تراکم با دارای کلروفیل و فتوسنتزکننده

شنود.  که در تولید از آن استفاده می های با ارزش است

 غلظنت بناالی   بنه  مربنو   درمانی آن از خواص بخشی

سننلولی، بننویژه مننواد  یدینواره  و سنناختمان کلروفینل 

 عصنار  باشند. از سلولی آن ا می یتشکیل دهنده دیواره

 ب داشتی آرایشی، ت یه لوازم در Chlorellaی جلبك ه

 آن در موجنود در  سناکاریدهای پلنی  بنه  توجنه  بنا  و

(. مطالعنات  8919 میگنردد )صنفری،   استفاده داروسازی

هنا انجنام   زیادی بر روی فعالیت ضدباکتری ریز جلبنك 

فعالیننت  (2288و همکنناران )Prakash ه اسننت. شنند

گونه از  6گونه جلبك آب شیرین را علیه  1ضدباکتری 

زای انسانی مورد بررسی قرار دادنند.  های بیماریباکتری

Nair  وKrishnika (2288،)  فعالیننننت ضنننندباکتری

 .Chlorella spمانننننند Chlorophyceaاعضننننای 

Chlamydomonas sp.  وScenedesmus sp. علینه   را

هننای گننرم مثبننت و منفننی بررسننی کردننند.      بنناکتری

Cakmak ( 2282و همکننناران)  فعاینننت ضننندباکتری

هنننای را علینننه بننناکتری Dunaliella salinaجلبنننك 

زای ماهی و انسان بررسی کردند. اولنین بررسنی   بیماری

توسننط  Sp. Chlorellaفعالیننت ضنندباکتری از جلبننك 

Pratt ( انجام شده است، 8322و همکاران )   کنه فعالینت

 8ضدباکتری را به ترکیبی از اسید چرب یعننی کلنرولین  

نسننبت دادندکننه فعالیننت م نناری بننر روی هننر دو گونننه 

 از M. luteus. دو گننرم مثبننت داربنناکتری گننرم منفننی 

 جدا جو آب و حیوانی و لبنی محصوالت انسان، پوست

 آب، مثننل هننا محننیط از خیلننی در اسننت  قننادر و شننده

 97 دمنای  باشند و در  داشنته  حضنور  خاک و گردوغبار

 انسنان  پوسنت  روی بنر  M. luteus کنند. می رشد درجه

 بوی به ها آن تبدیل و عرق ترکیبات  شدن شکسته باعث

شود که باکتری مضری نباشد امنا   و گمان می   شود می بد

توانند سیسنتم ایمننی بندن انسنان را مثنل        این باکتری می

                                                             
1

 Chlorellin 
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 ;Yang et al., 2001) یانندازد ببنه خطنر    HIVبیمناری  

Smith et al., 1999 .)Aeromonas hydrophila 

هوازی اختیاری باکتری گرم منفی متحرک هوازی و بی

های آبی و دسنتگاه گنوارش ماهینان    است که در محیط

زا شنود. اینن بناکتری در شنرایط اسنتر      سالم یافت می

عامل اصلی مرگ و مینر در ماهینان آب شنیرین بنوده و     

هننای جلنندی و بننا خننونریزی موجننب سیتیسننمی همننراه 

 et al., 2010گنردد)  احشایی و تورم روده و مرگ منی 

Tavakoli.)  داده کننه عصنناره   مطالعننات، نشننانC. 

vulgaris داری یتناثیرمعن های بیماریزا باکتری اکثر بر 

از این رو با . (8932،و همکاران )صفری است داده نشان

ك در توجه به کشت آسنان و تولیند انبنوه اینن ریزجلبن     

شرایط آزمایشگاهی و به عننوان ینك منبنع تجدیدپنذیر     

در تولید مواد دارویی مطالعه حاضنر بنه منظنور ارزینابی     

 .Cهننای اتننری و هگزانننی   اثننر ضنندباکتری عصنناره  

vulgaris های گنرم مثبنت و   بر علیه دو سویه از باکتری

 گرم منفی انجام شد.

 

 مواد و روش ها

مطالعنه  در اینن   هدا: کشت و نگهدداری نمونده  

از   Chlorella vulgarisسننویه ریزجلبننك  تجربننی

هنا از انسنیتو ماهینان خاویناری ت ینه      مجموعه ریزجلبك

-ها، خالصشد. ابتدا برای اطمینان از خالص بودن نمونه

سازی به روش پلیت آگار بر روی محیط کشنت جامند   

Zehnder  انجام شد(Kotai, 1972)    این کنار بنرای بنه .

ی خالص چندین بار تکنرار شند.   هادست آوردن کلونی

هنای آزمنایش   دیش، در لولنه های موجود در پتریکلنی

لیتنر از محنیط کشنت    میلی 5منظور کشت داده شد بدین

-به هر لوله آزمنایش تزرینق شند. سنلول     Zehnder مایع

های جلبك با استفاده از آنس استریل شنده روی شنعله   

المن    هنا زینر  به هر لوله آزمنایش منتقنل شندند. نموننه    

 82لنوکس( بنه مندت     2522فلورسنت )با شدت ننوری  

گراد پرورش یافتند. درجه سانتی 22 ±5/2روز در دمای

و  252مراحل بعدی کشت به ترتینب در ارلنن مایرهنای    

لیتر انجام شد. سرانجام کشت در داخل ارلنن  میلی 8222

لیتننر بننا اعمننال هننوادهی صننورت  میلننی 2222مایرهننای 

ه حجم و تراکم سلولی مناسنب  گرفت. پس از رسیدن ب

 لیتر( از کشت برداشت شدند.سلول در میلی 52×822)

 

برای گرفتن عصاره ریزجلبنك از   گیری:عصاره 

(، استفاده شند. تغلنی    8311و همکاران ) Cannellروش

دور در دقیقنه   822دقیقه بنا سنرعت    82جلبك به مدت 

انجننام شنند. بننرای ت یننه  (RPM- 4000) بننا سننانتریفیوژ

 ساعت در دستگاه فرینزدرای  1ها به مدت ومس نمونهبی

(ALPHR 1-2 LO)      قنرار داده شندند. سنیس در هناون

گنرم از بینومس خشنك شنده      2/2ساییده شدند. مقدار 

هننای هگننزان و اتننر بننه لیتننر از حنناللمیلننی 5جلبننك بننا 

درجنه   22ساعت در دمنای   2صورت جداگانه به مدت 

 (HMS-300) یررگراد بر روی دسنتگاه هیتنر اسنت   سانتی

قرار داده شند. منایع روینی بنا سنانتریوفوژ جندا و بنرای        

خارج شدن حالل در دمای محیط قنرار داده شند. تمنام    

هنای اسنتریل   های خشنك شنده در میکروتینو    عصاره

های بعدی در دمای آوری و تا زمان انجام آزمایشجمع

 گراد نگ داری شدند.درجه سانتی -86

 

بناکتری   د بررسدی: های مدور میکروارگانیسم

و بناکتری    Aeromonas hydrophilaبیماریزای آبزیان

از آزمایشنگاه    luteus Micrococcusبیماریزای انسانی 

. محننیط شنندندت یننه (CNEکاوشننگران طبیعننت پنناک) 
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بننرای رشنند   2و ترییتننون سننوی آگننار 8نوترینننت آگننار

 22ها به مدت باکتری استفاده شد. محیط کشت باکتری

آوران )فنن  گراد انکوبهدرجه سانتی 97 ساعت در دمای

( شد. فعالیت ضدمیکروبی با اسنتفاده از  FSAس ند آذر 

گذاری تعیین شد. پس از طی مدت زمنان  روش چاهك

هنا در محنیط نوتریننت آگنار و     الزم برای رشد بناکتری 

میکرولیتر از هر باکتری بنر روی   22ترییتون سوی آگار 

ن سوی آگار اضافه محیط کشت نوترینت آگار و ترییتو

ای کشنت  ای به صورت سفرهو با استفاده از سوآ  پنبه

داده و در هر پلیت بنه وسنیله انت نای پیینت پاسنتور سنه       

-چاهك در وسط محیط کشت ایجناد شند و از غلظنت   

لیتر( عصناره در  میکروگرم بر میلی 222و  822،52) های

-درجنه سنانتی   97ها در دمنای  ها ریخته و پلیتچاهك

سناعت هالنه عندم رشند      22انکوبه شدند. پنس از  گراد 

ها بررسی و قطر آن ا با خط کش شفاف در حد باکتری

گیری شد. تمام مراحنل در کننار شنعله و    متر اندازهمیلی

 .Tuney et al., 2006) شرایط استریل انجنام پنذیرفت  

Sharma et al., 2011, Nair et al., 2011.)  

 

اسنایی و  شن حجمی: –کروماتوگرافی جرمی 

از هننا بننا اسننتفاده تخمننین ترکیبننات موجننود در عصنناره 

 5975cبننا دسننتگاه 9حجمننی -کرومنناتوگرافی جرمننی

Agilent   انجام شد. ستونHP-5MS   استفاده شد. بنرای

آشکارسازی از سیسنتم یونیزاسنیون الکتنرون بنا اننرژی      

ولنت اسنتفاده شند. گناز هلنیم       الکتنرون   72یونیزاسیون 

لیتنر در  میلنی  9 سرعت جرینان آن  عنوان گاز حامل و به

دمنای محفظنه تزرینق    ه و تزرینق نینز در   تنظیم شد دقیقه

دمنایی آون  تغیینرات  شند.  انجنام  گراد  درجه سانتی 922

                                                             
2

 Nutrient agar  
3
Tryptone soya agar 

4
Gas Chromatography- Mass Spectrum 

 
 

گنراد، سنیس    درجنه سنانتی   52صورت دمای ابتندایی   به

درجنه   272دقیقنه و   82گراد به مندت   درجه سانتی 822

ولنت   8881طلق دقیقه بود. ولتاژ م 5به مدت  گراد سانتی

بود. تخمین کمی ترکیبات شناخته شده بر اسا  سنط   

پیك نسبی انجام شد. تعیین ترکیبات بنر اسنا  مقایسنه    

زمان بازداری نسبی و طیف جرمی بنا کتابخاننه موجنود    

 انجام شد. (WILLY, NIST)در دستگاه 

 

های به دست آمنده  کلیه داده :آنالیزهای آماری 

تجزیه و تحلیل شندند.   SPSS 16 با استفاده از نرم افزار

و همگنن   K-Sها بنا اسنتفاده از آزمنون    نرمال بودن داده

برای  بررسی شدند. Leveneبودن واریانس ها با آزمون 

غلظت از آنالیز  9دار برای  مشخص کردن اختالف معنی

 ,.Kokou et alاسننتفاده شنند ) 2طرفننه واریننانس یننك

2012.) 

 

 نتایج
-علیه گونه C. vulgarisباکتری عصاره اترات ضد

به وسنیله   A. hydrophylaو  M. luteusهای باکتریایی 

 ارزیابی قطر هاله عدم رشد مورد سننجش قنرار گرفنت   

(. نتنننایج حاصنننل از فعالینننت   2و 9،2،8هنننای )شنننکل

 .Cضنندباکتری عصنناره هگزانننی و اتننری ریزجلبننك  

vulgaris ارائه شنده اسنت. نتنایج نشنان داد      8درجدول

 C. vulgarisننی و اتنری ریزجلبنك    کنه عصناره هگزا  
 .Aو M. luteusفعالیت ضدباکتری علینه بناکتری هنای    

hydrophila     دارند و اثرگذاری عصناره اتنری بنر روی

هننر دو گونننه بنناکتری بیشننتر از عصنناره هگزانننی بننود.   

شنود فعالیننت  مشنناهده منی  8چنانچنه در جندول شنماره    

ن ضدباکتری با افزایش غلظت عصاره افزایش یافنت. این  

                                                             
4 One-Way ANOVA 
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-میلنی  222ویژگی یك فعالیت وابسته به دوز تا غلظت 

های مختلف عصاره هگزانی لیتر بود. غلظتگرم بر میلی

 A. hydrophylaو M. luteus هنننایروی بننناکتری

(. اثرگنذاری  P˃0/05) داری را نشان ننداد تغییرات معنی

گنرم بنر   میلی 222عصاره اتری این ریزجلبك در غلظت

 .Aو  M. luteus  ایهنننلیتنننر بنننر بننناکتری_میلنننی

hydrophyla هنا داری بیشتر از سنایرغلظت به طور معنی 

تجزیه و تحلیل نتنایج حاصنل از گناز    (. درP˂0/05) بود

درصنند  C. vulgarisعصنناره اتننری  کرومنناتوگرافی، 

سننیکلو (، %31) 8بنناالیی از ترکیبننات دی اتیننل فتنناالت  

 2و2و 8و  8اتینل   -6 –استیل -7(، %31) 2پنتاتیك اسید

 5ایکوسنان ( ،%36) 2لیمنونن  (،%36) 9تترا متیل تتنرالین  –

هیدرو( دی تی  2) -9و  8هیدرو ایزوایندول  -8(، 39%)

(. در حنالی  2)جندول  ( را نشان داد%32) 6یون و دو اتیل

دی هیندرو متینل   (، %31)لیمنونن  که در عصاره هگزانی 

 .( 9)جدول ترکیبات غالب بودند (%36) 7جاسمونات

 
ج حاصل از فعالیت ضدباکتری عصاره هگزانی و نتای :8جدول 

 C. vulgarisاتری ریزجلبك 
  عصاره هگزانی عصاره اتری

 (mg/ml)غلظت 52 822 222 52 822 222

25 6/22 9/22 6/88 88 9/3 M. luteus 

86 9/88 6/7 88 82 6/3 A.hydrophila 

                                                             
 

5
 Diethyl Phthalate 
6 Cyclopentaneacetic acid 
7 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin 
1 Limonene 
3 Eicosane 
11  1H-Isoindole-1,3(2H)-  dithione, 2-ethyl 
11

 Dihydro methyl jasmonate 
 
 

 

 

 
 

 

 
علیه  C. vulgaris هاله عدم رشد عصاره هگزانی جلبك :8شکل 

 لیتر(گرم بر میلیمیلی 52)غلظت  M. luteus باکتری

 
 علیه باکتری C. vulgaris اتریهاله عدم رشد عصاره  :2شکل 

M. luteus لیتر(گرم بر میلیمیلی 52)غلظت 

 
علیه   C. vulgaris هاله عدم رشد عصاره اتری جلبك :9شکل 

 لیتر(گرم بر میلیمیلی 222)غلظت A. hydrophila باکتری

 
علیه   C. vulgaris هاله عدم رشد عصاره هگزانی جلبك :2شکل 

 لیتر(گرم بر میلیمیلی 222)غلظت A. hydrophila باکتری
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 C.vulgarisجرمی عصاره اتری ریزجلبك  –ترکیبات حاصل از کروماتوگرافی گازی  :2جدول

دسته ترکیبات 

 شیمیایی

 اسم ترکیب % فرمول بسته ساختار

 هیدروکربن

 

C10H16 96 Limonene 

 

 هتروسیکل

 

C10H9NS2 90 1H-Isoindole-1,3(2H)-

dithione, 2-ethyl 

 هیدروکربن

 

C20H42 93 Eicosane 

 استر

 

C12H14O4 98 Diethyl Phthalate 

 استر

 

C13H22O3 98 Cyclopentaneacetic acid 

 هتروسیکل

 

C18H26O 95 Galaxolide 

 

 کتون

 

C18H26O 96 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-

tetramethyltetralin 

 

 C.vulgarisجرمی عصاره هگزانی ریزجلبك -ترکیبات حاصل از کروماتوگرافی گازی :9جدول

ساختار  دسته ترکیبات شیمیایی

 شیمیایی

 اسم ترکیب درصد فرمول بسته

 هیدروکربن

 

C10H16 98 Limonene 

 

 استر

 

C13H22O3 96 Dihydro methyl 

jasmonate 
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 بحث

-ها به آنتیبا توجه به مقاومت روزافزون ریزجلبك

هنا و گنرایش عمنومی بنه بکنارگیری ترکیبنات       بیوتیك

طبیعننننی در نننننواحی متعننننددی از دنیننننا، شناسننننایی    

هنا و بررسنی اثنرات ضندمیکروبی آن نا      میکروارگانیسم

-ز جلبنك اهمیت خاصی پیدا کرده است. بسیاری از ری

های آب شیرین به عنوان منبع بالقوه از مواد ضدباکتری 

(. در Bhagavathy et al., 2011) شننناخته شننده اننند

بررسی حاضر مشاهده شد که عصناره اتنری و هگزاننی    

فعالینت م ناری بنر     C. vulgarisحاصل از ریز جلبنك  

در  را دارد. A. hydrophilaو  M. luteusروی باکتری 

کتریایی دو نننو  عصنناره بننر روی دو مقایسننه اثننر ضنندبا

 .C هنای هنای عصناره  سویه از بناکتری، تمنامی غلظنت   

vulgaris  هنننایعلینننه بننناکتری M. luteus و A. 

hydrophila       خاصنیت م ارکننندگی متوسنط تنا بناال را

هننا بننر عصنناره هگزانننی در تمننامی غلظننتنشنان دادننند.  

فعالیننت  A. hydrophilaو  M. luteusهننای بنناکتری

متنر( را نشنان   میلی 2/82دگی متوسطی )میانگینم ارکنن

لیتنر  گرم بنر میلنی  میلی 222داد. عصاره اتری در غلظت 

 .A متنر( و  میلنی 25)مینانگین   M. luteusبنر بناکتری   

hydrophila  متننر( فعالیننت م ننار  میلننی 86)میننانگین-

 52تاثیر این عصاره در غلظنت   کنندگی باالیی نشان داد

ضعیف  A. hydrophilaبر باکتری لیتر گرم بر میلیمیلی

تنرین قطنر هالنه     ، بنزرگ  در مقایسه بنین دو عصناره  بود. 

-میلنی 25های گرم مثبت )میانگین  عدم رشد در باکتری

میلی متر( مربو  بنه عصناره اتنری    86) متر( و گرم منفی

هننای اتننری ایننن   فعالیننت ضنندباکتریایی عصنناره   بننود.

بنا مطالعنه    M. luteus  گنرم مثبنت  ریزجلبك برباکتری 

( مقایسه شند. بنا اینن تفناوت      8932صفری و همکاران )

اتیننل اتننر بننه جننای اسننتون کننه در مطالعننه حاضننر از دی

استفاده شد. عصاره اسنتونی فعالینت بیشنتری را از خنود     

اتر بنر بناکتری   نشان داد که تقریبا مشابه فعالیت دی اتیل

M. luteus ده از با توجه به استفاباشد. در این مطالعه می

باکتریایی، هنوز های ضد های مختلف برای فعالیت حالل

 نو  مؤثر حالل برای استخراج عصناره نامشنخص اسنت   

(Zheng et al., 2001.)     تناثیر ننو  حنالل در عصناره-

گیننری جلبننك روی میننزان خننواص ضنندباکتریایی در   

( بننه خننوبی مشنن ود  2221و همکنناران ) Raniaتحقیننق 

،  Anabaena oryzaeری است. آن ا سه گونه سیانوباکت

Spirulina platen ،Tolypothrx ceitonica   و دو

 Scenedesmusو  .Chlorella spریزجلبنننننك 

quadricauda   را بننا چ ننار حننالل متننانول، اتننانول، دی

-ی جلبنك گیری کردند. عصارهاتر و استون عصارهاتیل

هننای فعننال بننود. عصنناره M. luteusهننا علیننه بنناکتری 

بنه ترتینب هالنه عندم رشندی         sp. Chlorella مختلف

متر تشنکیل دادنند. مشناهده    میلی 25و 22،25، 85معادل 

شود که عصاره استونی و اتری باالترین فعالیت را بر می

دارننند. نتننایج حاصننل از مطالعننه   گننرم مثبننت  بنناکتری 

Kokou ( نشان داد کنه تناثیر عصناره    2282و همکاران )

یشنتر اسنت در   هنای گنرم منفنی ب   اتری بنر روی بناکتری  

( نشنان  2282و همکناران )  Al-Wathnaniمقابل مطالعه 

داد که تاثیر عصاره اتری بر باکتری گرم مثبت بیشنتر از  

هاست که با نتایج این مطالعه موافنق اسنت.   سایر عصاره

شنناید علننت آن طبیعننت قطبننی ترکیبننات ضنندمیکروبی  

 باشد. بناکتری اتر میتر دی اتیلجلبك و خاصیت قطبی

M. luteus های گرم مثبت است که برخالف از باکتری

منفی دینواره سنلولی چنند الینه نندارد       های گرمباکتری

تواند سبب شود کنه ترکیبنات فعنال بنه     که این خود می
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 Priya(. Ordog,et al., 2004آسانی در آن نفوذ کنند ) 

 C. vulgarisاثرات ضدمیکروبی عصاره اتنری  ( 2282)

، Bacillus subtilisهنننای باکترینننایی  علینننه گوننننه 

Staphylococcus aureus ،Micrococcus luteus  و

Klebsiella pnemoniae      به وسنیله ارزینابی هالنه عندم

منورد سننجش قنرار داد.     MICرشد، قطر هاله و ارزش 

در  C. vulgarisهنای اتنری   به طنور کلنی همنه عصناره    

ها تست شند و فعالینت ضندباکتری بنه     برابر همه باکتری

هنای  بررسنی در  .مل وابسته به دوز موثر گردیدعنوان عا

( بننر روی 2288و همکنناران ) Umaانجننام شننده توسننط 

 Chlorococcum humicola, Chlorellaجلبنك سنبز  

vulgaris, Desmococcus Olivaceous,   با اسنتفاده از

دی متینننل  هنننای اتنننری، متنننانولی، اتنننانولی و عصننناره

بناکتری   باکتری گرم منفی و ینك  5علیه  8سولفواکسید

حداکثر فعالینت ضندباکتری توسنط عصناره     گرم مثبت 

های گرم بر روی باکتری C. vulgarisاتری ریز جلبك 

میکروبی مشنتق شنده از    مثبت مشاهده شد. ترکیبات ضد

های مختلفی از مواد  های آب شیرین شامل گروه جلبك

شیمیایی مانند ترکیبات آلیفاتیك هالوژنه، ماکرولیندها،  

-ها، سناپونین  کتیدها، ترپن ها، پلی ی، پروتئینحلقوپیتید 

باشنند   ها و اسیدهای چرب منی ها، فنولها،کربوهیدرات

( Wijesinghe and Jeon, 2012; Kannan et al., 

هنننا در شنننرایط   ضننندباکتری آن کنننه اثنننرات  (   2012

های گنرم مثبنت و منفنی اثبنات      آزمایشگاهی بر باکتری

 ;Kolanjinathan et al., 2009 )شنننده اسنننت  

Borowitzka et al., 1992; Goud et al., 2007  )  و

وابسنته بنه عوامنل بسنیاری ازجملنه گوننه        ها  این فعالیت

هنای منورد   جلبك، اندام مورد اسنتفاده جلبنك، حنالل   

                                                             
12

 Dimethyl sulfoxide 

 

و  و شننرایط رشنند   هننا، فصننل اسننتفاده، میکروارگانیسننم

 ;Nelson et al., 2002 )هنا هسنتند    نگ نداری جلبنك  

Freile-Pelegrín Morales, 2004; Prakash et al., 

2011; Radhika et al., 2012  .)  در بررسننننی

ترکیننب  حجمننی عصنناره هننا  -کرومنناتوگرافی جرمننی

لیمونن با درصد باال در هنر دو عصناره مشنترک اسنت.     

Camarda ( و 2227و همکنننناران )Shao  و همکنننناران

( بیان کردند که لیمونن موجود در عصناره یکنی   8331)

اصلی مسئول فعالیت ضدباکتری است. لیمونن  از اجزای

به عنوان رایحه و طعم دهنده در داروها، منواد غنذایی و   

-ها و به عننوان حنالل در آزمایشنگاه ای بافنت    شوینده

شننود. باعننث افننزایش عملکننرد در شناسننی اسننتفاده مننی

تحریك گیاهان شده و دارای فعالیت ضندباکتری قنوی   

باشند و بنه   نوعی منی در مقایسه با ترکیبات تجناری مصن  

توانند  عنوان یك منبع طبیعی از منواد ضندمیکروبی منی   

مورد استفاده قرار گیرد، احتماال خاصیت ضندمیکروبی  

تنوان بنه آن نسنبت    های این ریز جلبك را منی از عصاره

حضننور اسننیدهای چننرب  (.2229et al., Rancicداد ) 

 .Cاشنبا  و غیراشنبا  ممکنن اسنت اثنر ضندمیکروبی       

vulgaris  .را اثبات کندDesbois  (، 2221) و همکناران

اشبا  در عصناره متنانولی از   حضور پلی اسید چرب غیر

را گزارش دادند که یك اسید C. vulgaris ریزجلبك 

هنای گنرم مثبنت و    چرب اشبا  نشنده در برابنر بناکتری   

-میکروبی میگرم منفی بوده و بسیار فعال است. اثر ضد

ار در نمونه ماننند ترپنوئیند و   تواند مربو  به ترکیبات فر

( 2288و همکناران ) Cho اسنیدهای چنرب فنرار باشند.     

نشننان دادننند کننه ترکیبننات فنننولی و ترپنوئینندها دارای   

فعالیت ضدباکتریایی هستند و قادرنند از طرینق تخرینب    

و  Umaغشاء از رشد میکروارگانیسم جلنوگیری کننند.   

( 2288و همکناران )  Bhagavathy( و  2288همکاران )
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را بننه اسننیدهای   C. vulgarisفعالیننت ضنندباکتری از  

 ها نسنبت دادنند.  ها و کربوهیدراتها، فنولچرب، ترپن

 .Cهنای   تنوان از عصناره   بررسی حاضر نشان داد که می

vulgaris زا  زا و غینر بیمناری   برای کنترل عوامل بیماری

پنروری اسنتفاده کنرد. از     سازی و آبنزی  صنعت دارو در 

ژیکی اینننن احتمنننال وجنننود دارد کنننه  لحننناک اکولنننو

هننای تولیدشننده توسننط جلبننك   هننای ثانویننه متابولیننت

هنای انسنان و    توانند در حفاظنت از بیمناری  مختلف، می

-پذیر بودن ریزجلبك تجدید   . ها نقش داشته باشند ماهی

بنرای توسنعه محصنوالت     طور طبیعی(  ها )با کشت یا به

ا است و به لحاک ه باکتری مزیت دیگر این متابولیتضد

هنای اسنتاندارد ت ینه عصناره در      توان روش  اقتصادی می

پنذیر  باکتری بناال و تجدیند  مقیا  بزرگ با راندمان ضد

  .را توسعه داد
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