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 چکیده
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انجام  Gracilaria gracilisعصاره جلبک قرمز  ضدباکتریاییبا هدف بررسی فعالیت  حاضرمطالعه رو، 

وسیله دستگاه ه ب G. gracilisدر این مطالعه ترکیبات موثره عصاره متانولی جلبک قرمز  پذیرفت.

شناسایی شد. بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره جلبک  (GC/MS) سنج جرمیطیف -کروماتوگرافی گازی
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بوتیل ، دیn-Hexadecanoic Acidاتین، سیالسیکلوپنتن، فتالیک اسید، که بیشترین اجزای عصاره را فنیل

در بررسی حداقل غلظت مهار کنندگی و حداقل غلظت کشندگی  .داده استجیبرلین تشکیل  و ، فیتولفتاالت

ترتیب با حداقل ه ب Staphylococcus aureusو  Pseudomonas aeruginosaکه باکتری  نشان داده شد

، نسبت به عصاره جلبک ی دیگرهالیتر در مقایسه با باکتریگرم بر میلیمیلی 5/12و  2/6غلظت مهار کنندگی 
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 مقدمه

به استفاده از  گرایشهای اخیر در سال

ها، ها و عفونتترکیبات طبیعی در درمان بیماری

زا به عوامل بیماری مقاومت ایجادبه دلیل 

مطالعات داروهای شیمیایی، افزایش یافته است. 

ها سرشار از ترکیبات اخیر نشان داده که جلبک

ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدقارچی هستند. 

های وسیع زیستگاهبا توجه به از طرف دیگر 

دریایی در شمال و جنوب ایران و وجود منابع 

ها پتانسیل فراوانی برای غنی این جلبک

ها به شناسایی ترکیبات موثره و استخراج آن

منظور تولید این مواد در سطح صنعتی وجود 

مطالعات نشان  (.1391)ببری و همکاران، دارد 

 ای ازمنبع غنیهای دریایی که جلبکاند داده

مواد اولیه مورد استفاده در داروسازی، پزشکی، 

صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی هستند. 

ویتامین،  زیادیهای دریایی حاوی مقادیر جلبک

مواد معدنی، پروتئین، کاروتنوئید، فیبر و 

 در صنایعاسیدهای چرب ضروری هستند و 

از نظر اقتصادی  هاجلبک. یی کاربرد دارندغذا

ساکاریدهای ستند، زیرا پلینیز ارزشمند ه

ارزشمندی مانند آگار، کاراژینان و آلژینات از 

 ,Taskin and Ozturk) آیدها به دست میآن

2007).  

با بسیاری تاکنون ترکیبات زیستی 

، بیوتیکیاثرات آنتی مانندی متنوع هاکاربرد

ضدقارچی و ضدسرطانی از ، ضدویروسی

 و اندشناسایی شدهجداسازی و  هاجلبک

به دست های اولیه و ثانویه از متابولیت بسیاری

 موردصنایع دارویی  درد توانمیها آمده از آن

,Barsanti and Gualtieriتوجه قرار گیرد )  

2006). 

های دریایی از سه در کشور ایران جلبک

تمامی  و   هستند قرمز  و  ای قهوه سبز،   شاخه

  سال از  مختلفی   فصول در  ها جلبک این 

Gharanjik and) برداری هستندقابل بهره  

Abkenar, 2000) .مطالعات اندکی بر  تا کنون

روی خواص ضدباکتریایی و عناصر تشکیل 

 Gracilaria gracilis قرمز دهنده جلبک

با  .سواحل جنوبی دریای خزر انجام گرفته است

های دریایی در کشور، توجه به فراوانی زیستگاه

 مطالعاتیچنین  انجام فراوانی برایپتانسیل 

به   مطالعه  این  در  رو، این   از دارد.  وجود 

های قرمز جلبکترکیبات تشکیل دهنده ارزیابی 

G. gracilis ها پرداخته باکتری و اثر آن روی

 شد.
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 هاروش و مواد
 هاسازی نمونهبرداری و آمادهنمونه

ابتدا این مطالعه آزمایشگاهی، انجام برای 

 Gracilariaبرداری از جلبک قرمز نمونه

gracilis شاخه( Rhodophyta در فصل بهار )

از سواحل جنوبی دریای خزر،  139۷سال 

کیلومتری شهر  20واقع در )منطقه سیسنگان 

آوری های جمعنوشهر( انجام پذیرفت. نمونه

های نایلونی حاوی آب دریا شده در کیسه

نگهداری و به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی 

به منظور از بین ها نمونهسپس . دشرشت منتقل 

های چسبیده بر الی، نمک و اپیفیت بردن گل و

، چند مرتبه با آب معمولی و سپس جلبکروی 

توسط ها . نمونهبا آب مقطر شسته شدند

ظاهری و  هایویژگیاز روی متخصصان مربوطه 

شناسی به کمک کلیدهای شناسایی ریخت

؛ 1388قرنجیک و روحانی قادیکالیی، ) معتبر

Abbot and Hollenberg, 1976 ) شناسایی

توسط دستگاه فریز ها نمونه. در مرحله بعد شد

 18به مدت  (آلمان ،Rontgen، آلفا)درای 

، GSC 803) ساعت خشک شد و با آسیاب برقی

Gosonic ،شدپودر ( چین. 

 

 

 

 گیری جلبکعصاره

برای تهیه عصاره هیدروالکلی از روش 

گیری گرم استفاده شد به این صورت که عصاره

و  شد گرم پودر جلبک به دقت وزن 1/0مقدار 

اضافه شد درصد  80لیتر متانول میلی 20آن  به

ساعت  2سپس به مدت  شد.مخلوط  یخوبو به 

گراد درجه سانتی 50ماری با دمای در بن

ها ساعت عصاره 2پس از گذشت  .گذاشته شد

و در  صاف شد، 40واتمن  توسط کاغذ صافی

 80ل ولیتری با حالل متانمیلی 20بالن ژوژه 

پور و حاجی مهدیدرصد به حجم رسانده شد )

 (.1388همکاران، 

 

 عصاره جلبک ضدمیکروبی فعالیت بررسی
Gracilaria gracilis 

نمونه از بیماران تعدادی ، در این مطالعه

های های ادراری از آزمایشگاهمبتال به عفونت

تشخیص طبی شهرستان رشت در پاییز و 

ها نمونه. این شدآوری جمع 9۷زمستان سال 

های بالد آگار و بر روی محیط ،کشت برای

EMB  .تعیین هویت  برایانتقال داده شد

های متعدد های باکتری از آزمونجنس

بیوشیمیایی استفاده افتراقی  شناسی وریخت

 .شد
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 آزمونبیوتیکی )تعیین حساسیت آنتی

 بیوگرام(آنتی

نوع  9بیوگرام مربوط به های آنتیدیسک

 ،(FM) نتئیبیوتیک نیتروفورانآنتی

ایمیپنم  ،(PTZ) تازوباکتام -پیپراسیلین

(IMP)، سفپیم (FEP)،  آمیکاسین(AN)، 

، (SXT) کوتری ماکسازول ،(CAZ)سفتازیدیم 

 (GM) ، جنتامایسین(CP) سیپروفلوکساسین

حاوی  بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار

سوسپانسیون باکتریایی که معادل نیم 

قرار  بود، کشت چمنیبه صورت و فارلند مک

ساعت در انکوباتور نگهداری  24گرفت و به مدت 

از انکوباتور قطر ها نمونهشد. پس از خارج کردن 

گیری شد و میزان رشد اندازه های عدمهاله

ها بر اساس بیوتیکی باکتریحساسیت آنتی

 CLSI (Clinical and Laboratoryاستاندارد 

Standards Institute )مشخص  2020 سال

هایی که هاله عدم رشد تشکیل داده نمونه شد.

بیوتیک مقاومت یعنی نسبت به آن آنتی ،بودند

درصدی از بیوتیک آنتیکمتری داشتند و آن 

آن دسته از . باکتری را از بین برده است

که هاله تشکیل نداده بودند نسبت نیز ها باکتری

ی هاباکتری. ها مقاوم بودندبیوتیکآنتیبه آن 

MDR (Multidrug Resistant : مقاوم به

 گروهکه حداقل به سه  هستندهایی گونه دارو(

 ها مقاومت داشته باشندبیوتیکمختلف از آنتی

های جدایه باکتری 5به این ترتیب در نهایت 

MDR  )مقاوم به چند دارو(Escherichia 

coli، Staphylococcus aureus ،

Citrobacter  freundii ،Klebsiella 

pneumonia  وPseudomonas 

aeruginosa  جدایه  5این  .شدشناسایی

بیوتیکی های آنتیکل دیسک باکتری نسبت به

 مقاوم بودند.کار برده شده ه ب

 تعیین روش به ضدمیکروبی هایآزمایش

 Minimum) بازدارندگی غلظت حداقل

Inhibitory Concentration: MIC) و 

 Minimum) کشندگی غلظت حداقل

Bactericide Concentration: MBC)، به 

 ,.Forbes et al) شد انجام میکرودیلوشن روش

2013.) 

همچنین به منظور ارزیابی و  پژوهشدر این 

مقایسه فعالیت ضدمیکروبی عصاره جلبک 

Gracilaria gracilis  از ده گونه باکتری

 Klebsiella استاندارد آزمایشگاهی

pneumonia ATCC 10031، Proteus 

mirabilis ATCC 43071 ،

Streptococcus pneumoniae ATTCC 

6305 ،Enterococcus faecalis ATCC 

29212، Enterobacter aerogenes 
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ATCC 13048، Shigella flexneri 

ATCC 12022، Staphylococcus aureus 

ATCC 25923، Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 ،

Escherichia coli ATCC 25922  و 

Salmonella typhimorium 6A55 0298   
 شرکت رویان هایمیکروارگانیزم بانک از که

 کشت محیط در و تهیه تهرانسنجش پارسیان 

 گرادسانتی درجه 3۷ دمای در و آگار نوترینت

 .شدشدند، استفاده  انکوباسیون

 

 تعیین حداقل غلظت بازدارندگی

با روش  (MIC) حداقل غلظت بازدارندگی

خانه  96های یلوشن با استفاده از پلیتدمیکرو

 100ابتدا به این ترتیب که انجام گرفت. 

محیط کشت مولر هینتون براث در لیتر از ومیکر

میکرولیتر از  100سپس  .ها ریخته شدچاهک

گرم در میلی 10 با غلظت اولیه عصاره جلبک

و  شدهای ردیف اول اضافه به چاهک لیترمیلی

با محیط  نقره پس از مخلوط کردن نانوذره

میکرولیتر از محلول برداشته و به  100 ،کشت

دوم به سوم و به  و از ردیف شدردیف دوم اضافه 

رقیق  عصاره جلبکهمین ترتیب تا ردیف دهم 

میکرولیتر برداشته  100 نیز از ردیف دهم شد.

آنگاه از سوسپانسیون  و بیرون ریخته شد.

تهیه  1:100 فارلند رقتمیکروبی معادل نیم مک

به همه  میکرولیتر برداشته و 100و به اندازه  شد

پلیت ردیف شماره یازده  .شدها اضافه چاهک

حاوی محیط کشت و سوسپانسیون باکتری بود 

 )محیط کشت ومثبت  شاهدکه به عنوان 

 شاهدو ردیف شماره دوازده به عنوان باکتری( 

در نظر گرفته )محیط کشت به تنهایی( منفی 

سپس ها با سه تکرار انجام شد. همه آزمایششد. 

 24گراد به مدت درجه سانتی 3۷پلیت در 

میزان  MICبرای تعیین  شد. انکوبهساعت 

 ها که بیانگر مقدار رشد باکتریکدورت چاهک

حداقل غلظت ماده  MICمقدار  شد. تعیین بود،

آن رشد قابل  که در دهدرا نشان میضدمیکروبی 

 نشود. ای دیدهمشاهده

 

 سنجش حداقل غلظت کشندگی

حداقل غلظت کشندگی  سنجش برای

(MBC) عصاره جلبک حاوی که هاییچاهک از 

شد.  برداری نمونه بودند، MIC از باالتر غلظتی با

 هایاز چاهک میکرولیتر 50 که ترتیب ینه اب

 محیط در و بردارینمونه سمپلر توسط یاد شده

 ساعت 24 از پس و شد داده کشت آگار نوترینت

 روی بر باکتری رشد عدم یا رشدانکوباسیون 

 باکتری که رقتی کمترینشد.  بررسی هاپلیت

 رشد محیط، روی آن بر مجاورت در نتوانست
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 مواد از کشندگی غلظت حداقل عنوانکند به 

 .شد گرفته نظر در ضدمیکروبی

 

 بررسی ترکیبات عصاره

سازی به دستگاه عصاره جلبک پس از آماده 

 جرمیسنج طیف -یگازکروماتوگرافی 

(GC/MS) (5977 ،Agilent )با ، آمریکا

، GC (7890B ،Agilent کروماتوگراف گازی

تزریق شد تا نوع ترکیبات آن مشخص آمریکا( 

 با یک دستگاه GC-MS. آنالیز شود

 ، آمریکا(5973N ،Agilent)کروماتوگرافی 

 درصد 95مجهز به یک ستون مویرگی )

؛ فنیلدی درصد 5و  سیلوکسان متیلدیپلی

 25/0و متر قطر میلی 25/0 ،متر طول 30

، HP-5MS UI( )میکرومتر ضخامت فیلم

Agilentبرنامه دمای ستون انجام شد.  (، آمریکا

 60 دما از دقیقه 5طی به این ترتیب بود که 

 گراددرجه سانتی 3 سرعت با گراددرجه سانتی

داده افزایش  گراددرجه سانتی 180 تا دقیقهدر 

در  گراددرجه سانتی 20 با سرعت ، سپسشد

برای و  رسید گرادسانتیدرجه  280دقیقه به 

ثابت نگه داشته شد. در همین دما دقیقه  10

متر میلی 1 نیز گاز حامل هلیومت جریان عسر

در دقیقه بود. حالت تقسیم شده تزریق )نسبت 

های ( مورد استفاده قرار گرفت. طیف30به  1

ها مورد استفاده قرار گرفت در ماده که روی آن

 ۷0یونیزاسیون کننده  با ولتاژ z500-30 طیف

 Kovats Retentionشاخص  الکترون ولت بود.

های استاندارد با استفاده از هیدروکربن

 .شدکروماتوگرافی شده مشترک محاسبه 

شناسایی شد و  MSترکیبات منفرد توسط 

نسبت به  RIوسیله مقایسه به ها ماهیت آن

و مقایسه طیف جرمی با  C8-C32nهای آلکان

های موجود در های معتبر یا با دادهنمونه

و در پیشینه  NIST2005کتابخانه طیف جرمی 

 ها  تایید شد.آن

 

 نتایج

عصاره  ییباکتریاضددر بررسی خاصیت 

 به نسبت Gracilaria gracilisقرمز جلبک 

های استاندارد مشخص شد که عصاره باکتری

خاصیت  G. gracilis متانولی جلبک قرمز

های گرم منفی و گرم ضدمیکروبی علیه باکتری

استاندارد  باکتری  ده  بین   از  .داشت  مثبت

هفت باکتری نسبت به عصاره جلبک حساسیت 

 و  P. aeruginosa های باکتری  دادند. نشان 

S. aureus  ترتیب با بهMIC 2/6  5/12و 

جلبک لیتر نسبت به عصاره ر میلیدگرم میلی

، E. faecalis باکتری  سه   و  بودند تر حساس

P. mirabilis  وK. pneumonia از  حساسیتی
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های مقاوم (. باکتری1 خود نشان ندادند )جدول

های ادرار نسبت به دارو جداسازی شده از نمونه

 به عصاره جلبک مقاوم بودند.

جلبک  عصاره  ترکیبات  شیمیایی  آنالیز 

را  عصاره  اجزای  بیشترین  که  داد  نشان 

، درصد 2/11( Phenylethyne) اتینفنیل

( Sila-cyclopentene) سیالسیکلوپنتن

( Phetalic Acid) ، فتالیک اسیددرصد 98/13

 n-Hexadecanoic Acid ،درصد 25/4

 Dibutyl) بوتیل فتاالت، دیدرصد 51/11

Phthalate )38/3 فیتولدرصد ، (Phytol )

 43/2( Gibberellin) و جیبرلین درصد 43/2

.داده استتشکیل  درصد

 

عصاره متانولی جلبک  (MBC) حداقل غلظت کشندگی و (MIC) حداقل غلظت بازدارندگی: 1 جدول

Gracilaria gracilis بیوتیکو بالینی مقاوم به چند آنتی های استاندارددر برابر باکتری 

 MIC (mg/mL) MBC (mg/mL)  باکتری

Staphylococcus aureus ATCC 25923 5/12  25 

Streptococcus pneumonia ATCC 6305 25 50 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 2/6  5/12  

Salmonella typhimorium ATCC 0298 25 50 

 Enterobacter aerogenes 
ATCC 13048 25 50 

Shigella flexneri ATCC 12022 25 50 

Escherichia coli ATCC 25922 50 100 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 - - 

Proteus mirabilis ATCC 43071 - - 

Klebsiella pneumonia ATCC 10031 - - 

Staphylococcus aureus مقاوم - - 

Escherichia coli مقاوم - - 

Citrobacter  freundii مقاوم - - 

Klebsiella pneumonia مقاوم - - 

Pseudomonas aeruginosa مقاوم - - 
 

  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterobacter_aerogenes&action=edit&redlink=1
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 بحث

طور بالقوه منابع به های دریایی جلبک

های ثانویه بسیار فعالی دارای متابولیت حاصلخیز

در را های مفیدی توانند پیشرفتهستند که می

 ترینمهم و تولید محصوالت دارویی ایجاد کنند

 دریایی محسوب ضدمیکروبی ترکیبات منابع

  .(Silva et al., 2013) شوندمی

های مختلف در ها یا ترکیبات جلبکعصاره

باکتریایی علیه ضدمحیط آزمایشگاهی فعالیت 

 های گرم مثبت و گرم منفی دارندباکتری

(Tuney et al., 2006).  

Varier  برای ( 2013)و همکاران

از اتانول، متانول و کلروفرم  جلبک گیریعصاره

در بین این  که کردنداستفاده کردند و بیان 

ها، عصاره متانولی بهترین نتایج را برای هر حالل

از داد. دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی نشان 

برای بررسی فعالیت در مطالعه حاضر  ،رو این

از  G. gracilis جلبک قرمز ییباکتریاضد

 جلبک استفاده شد.عصاره متانولی این 

Taskin  وOzturk  طی  200۷در سال

ها جلبک از  بعضی  باکتریایی ضد اثر   بررسی

 ،Rhodophyceaeهای خانوادهاز 

Phaeophyceae  وChlorophyceae 

 Aegeanاژه ) شده از شمال دریایآوری جمع

Sea) های گرم مثبت ترکیه روی بعضی باکتری

های عصارهو گرم منفی دریافتند که اغلب 

 .جلبکی اثر ضدباکتریایی داشتند

Lavanya  وVeerappan  2011در سال 

ها را گزارش کردند و اثرات ضدمیکروبی جلبک

های قرمز بیش از اعالم کردند که جلبک

 .دنای تاثیر دارقهوهو های سبز جلبک

متاسفانه مطالعات اندکی بر روی خواص 

 صورت گرفته است. G. gracilisضدباکتریایی 

 شانهمکار و   Tuney مطالعه   نتایج

نشان داد که عصاره متانولی جلبک  (2006)

سواحل آوری شده از جمع G. gracilis قرمز

رشد  روی  بازدارندگی  اثر  هیچ  ترکیه  کشور 

E. coli  .مطالعه که در صورتی درنداشت 

 باکتری بر روی جلبکاین عصاره متانولی  حاضر،

E. coli داد نشان را خوبی نسبتا بازدارندگی اثر 

، گیریعصاره روش توانمی مورد این در که

 دانست ثروم راو محل رویش  سال فصول

(Taskin et al ., 2010). 

 و همکاران در سالپیمانی ای که در مطالعه

بر روی اثرات ضدباکتریایی جلبک قرمز  1393

Gracilaria arcuata  از سواحل چابهار انجام

دادند، مشخص شد که باکتری گرم منفی 

بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره این 

و همکاران  Rhimou همچنین .داشتجلبک 

بر روی اثر ضدباکتریایی را ای مطالعه( 2010)
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گونه جلبک دریایی قرمز بر برخی  26

 ددادن منفی انجام گرم و مثبت گرم هایباکتری

 Hypnea متانولی عصاره که و مشاهده کردند

musciformis خود از را باالترین میزان مهار 

 مورد مطالعه، جلبک گونه 26 این از د.دا نشان

 ضدباکتریایی فعالیت (درصد 96) گونه 25

 داد نشان آمده دست به نتایج عالوه، بهداشتند. 

 بهار فصل در شده آوریجمع هایکه عصاره

 Rhimou) بودند ترفعال زمستان فصل به نسبت

et al., 2010.) 

 Gracilaria domingensisعصاره اتانولی 

    E. coliنیز علیه  Gracilaria sjoestediiو 

نشان  باکتریایی ضد فعالیت   S.  aureus  و

در   G.  domingensis اتانولی  عصاره  داد. 

و  Mycobacterium smegmatisبرابر 

Neurospora crassa داشت اثر ضدباکتریایی. 

  در برابر Gracilaria debilisاتانولی  عصاره

S.  aureus   داد نشان  ضدباکتریایی  فعالیت، 

غیرفعال بود  M. smegmatisولی در مقابل 

(Albuquerque et al., 1983).  

و  Bouhlaدر بررسی انجام شده توسط 

در ارتباط با اثر عصاره متانولی ( 2010)همکاران 

بر روی رشد  Gelidiella acerosaجلبک قرمز 

گزارش کردند که  ،های مورد مطالعهباکتری

 بود S. aureusباالترین قدرت مهاری مربوط به 

به دست آمده در مطالعه با نتایج  نتیجه این که

 مطابقت داشت.اضر ح

و  Prasadاین مطالعه، های مطابق با داده

 گزارش کردند که عصاره( 2014)همکاران 

 Gracilaria corticata متانولی جلبک قرمز

فعالیت  S. aureusو  K. pneumoniae در برابر

 باکتریایی داشت.ضد

در بررسی ترکیبات عصاره جلبک،  

سیالسیکلوپنتن  ، درصد  2/11  اتینفنیل

 ،درصد  25/4 اسید  فتالیک  ، درصد  98/13

n-Hexadecanoic Acid 51/11 درصد ،

 43/2، فیتول درصد 38/3بوتیل فتاالت دی

اجزای اصلی  درصد 43/2و جیبرلین  درصد

اتین دارای یک فنیل .دادندعصاره را تشکیل می

 مطالعات انجام شدهحلقه فنلی است و طبق 

ها دارای خواص ترکیبات آروماتیک از جمله فنل

 .(1398 )دوستی، ضدباکتریایی هستند

n-Hexadecanoic Acid پالمتیک  یا

اشباع  چرب  اسید  یک  طبیعی  طور  به  اسید 

ساخته  لیپوژنز  طی   جانوران در  که  است 

های چرب شود. مشهور است که اسیدمی

خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی دارند 

(Aparna et al., 2012 .)Yff  و همکارانش در

 Pentanisiaدر غربالگری دارویی  2002سال 

prunelloides  دریافتند که ترکیب اصلی در
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پالمیتیک اسید است  ،عصاره اتیل استاتی ریشه

بیوتیکی باالی آن دلیل خاصیت آنتیهمین و 

بر خواص  مطالعاتهمچنین بسیاری از  .است

 باکتریایی پالمتیک اسید اشاره دارندضد

(Desbois and Smith, 2010). 

های هایی مبنی بر فعالیتگزارش

، E. coliبوتیل فتاالت در برابر ضدمیکروبی دی

Bacillus subtilis ،S. aureus ،Bacillus 

cereus و S. typhimorium  گزارش شده

 2012و همکاران در سال  Khatiworaاست. 

بوتیل فتاالت استخراج گزارش کردند که دی

فعالیت  Ipomoea carnea ساقهشده از 

، Klebsiella pneumonia چشمگیری در برابر

Proteus mirabilis و Pseudomonas 

aeruginosa داشت. همچنین Roy  و همکاران

بوتیل گزارش کردند که دی 2006در سال 

 Streptomycesفتاالت ساخته شده توسط 

albidoflavus  نیز فعالیت ضدباکتریایی از خود

 و Mini Shobi 2018در سال  .دادنشان 

Viswanathan بوتیل فتاالت را برای اولین دی

جداسازی و  Begonia malabaricaبار از 

فعالیت ضدباکتریایی چشمگیر آن را گزارش 

 کردند.

عنوان ماده به ای طور گستردهبه فیتول 

شود. بندی میکلروفیل دسته تشکیل دهنده

Lee  گزارش کردند  2016و همکاران در سال

اثر  Aster yomenaشده از  که فیتول جدا

مرگ سلولی را ضدباکتریایی دارد و مکانیسم آن 

 دردانستند.  P. aeruginosaاکسیداتیو در 

( 2015)و همکاران  Ghaneian، جای دیگر

فعالیت ضدمیکروبی باالی فیتول را تایید کردند. 

خواص  Eswaran (2015)و  Cyriac همچنین

ضدمیکروبی و ضدسرطانی فیتول را گزارش 

 .کردند

نشان داد که عصاره ه حاضر نتایج مطالع

های مقاوم به دارو تاثیر جلبک بر روی باکتری

خاصی نداشت. احتماال مکانیسم مقاومت این 

ها با مکانیسم بیوتیکها در برابر آنتیباکتری

عمل در برابر عصاره جلبک مشابه باشد. البته 

عصاره جلبک قادر به مهار تعداد زیادی از 

 مطالعات کنون  تا  متاسفانه  بود.  ها باکتری

قرمز  جلبک  ضدمیکروبی  اثر  روی  بر   اندکی

G. gracilis از این رو نتایج  ،است صورت گرفته

با نتایج ناچار به  به دست آمده در این مطالعه

مقایسه شده  Gracilariaهای دیگر جنس گونه

ه اجزای اصلی عصاره و با توجه ب. است

 همی توان گفت کتوضیحاتی که داده شد، 

 G. gracilisخواص ضدمیکروبی عصاره جلبک 

به است که  ضدباکتریایی دلیل وجود ترکیباتبه 

. اما برای شودطور عمده در عصاره آن یافت می
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علت حساسیت یا مقاومت برخی یافتن 

شود ها نسبت به این عصاره  پیشنهاد میباکتری

های بعدی اجزای تشکیل دهنده عصار در گام

اثرات ضدمیکروبی هر  و جلبک قرمز جداسازی

و مکانیسم اثر ضدباکتریایی  شودکدام بررسی 

 ها مورد بررسی قرار گیرد.آن

عصاره جلبک قرمز یک ماده ، در مجموع

از  است.غیرسمی، ارزان و دردسترس  ،طبیعی

تواند به میکشورهای در حال توسعه  در ،رو این

عنوان یک گزینه قابل توجه در پیشگیری و 

 از این رو،ها مطرح باشد. درمان عفونت

های کلینیکی برای بررسی امکان استفاده ارزیابی

 از آن در صنایع دارویی مورد نیاز است.
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Abstract  

Today, due to increase in resistance of antibiotics, it is necessary to find 

suitable alternatives to natural materials. Algae also have many applications in 

medicine, pharmacy and the food industry.  Therefore, the present study was 

performed to investigate the antibacterial activity of red algae Gracilaria gracilis 

extract. In this study, the active compounds of methanolic extract of red algae G. 

gracilis were identified by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). 

The Antimicrobial effect of algae extract on bacteria were investigated by 

sequential dilution method. The chemical analysis of the algae extract compounds 

showed that the major components of the extract were phenylethine, 

silacyclopntenen, phthalic acid, n-hexadecanoic acid, dibutyl phthalate, phytol 

and gibberellin. In the study of minimum inhibitory concentration and minimum 

bactericidal concentration, it was shown that Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus with algae extract with a minimum inhibitory 

concentration of 6.2 and 112.5 mg/mL, respectively, compared to other studied 

bacteria, showed more sensitivity. Based on the results, the methanolic extract of 

red algae G. gracilis had good antimicrobial activity. Therefore, clinical research 

is necessary for the clinical applications of this extract. 
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