
 
 
 

 
 
 

 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

 1400سال نهم، شماره دوم، تابستان 
 

  مقاله پژوهشی

 Sargassum ایقهوه جلبک فلوروتانینی عصاره ضدباکتریایی فعالیت

tenerrimum آکنه با مرتبط هایباکتری غنی شده با آن در مقابل و کرم 
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 1400 فروردینتاریخ پذیرش:  1399 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

 اخير هايسال در عوامل دارویي و فعالزیست تركيبات بالقوه منبع عنوان به دریایي هايارگانيسم به توجه

 در مهمي نقش كه است انسان بدن حال رشداندام در  ترینسریع و ترینبزرگ پوست .است یافته افزایش

 از مختلفي هايبيماري بهاین اندام  آن، باالي سطح دليل به .دارد محيطي عوامل و هابيماري از محافظت

بنابراین، مطالعه حاضر جهت بررسي تاثير عصاره فلوروتانيني جلبک  .است حساسغيره  و درماتيت آكنه، جمله

زاي پوست انجام گرفت. ابتدا محتواي سویه باكتري بيماري 6اي و امولسيون حاوي عصاره در برابر قهوه

گيري شد. سپس، فعاليت ضدباكتریایي عصاره و فلوروتانين عصاره با استفاده از معرف فلوروگلوسينول اندازه

 Escherichia coli ،Staphylococcus aureus ،Pseudomonasسویه باكتریایي  6ولسيون آن در برابر ام

aeruginosa ،Bacillus subtilis ،Propionibacterium acnes  وStaphylococcus epidermidis 

در  MBCو  MIC. نتایج نشان داد كه ميزان بود 94/13±29/0انجام شد. محتواي فلوروتانين عصاره 

 .Sو  E. coli، B. subtilisهاي نسبت به باكتري P. acnesو  S. aureus ،P. aeruginosaهاي باكتري

epidermidis  همچنين، امولسيون استها كه گویاي عملکرد بهتر عصاره فلوروتانيني در برابر آن بودكمتر .

داراي قطر هاله عدم  B. subtilisو  P. acnes، E. coli ،P. aeruginosaهاي حاوي عصاره در برابر باكتري

 درمان در هایيپتانسيل فلوروتانين داراي عصاره حاوي فرموالسيون كه دهدمي نشان نتایج . اینبودرشد 

 .است پوستي باكتریایي هايعفونت
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مقدمه

 در رایج پوستي بيماري یک ولگاریس آكنه

 آكنه زایيبيماري .است نوجوانان و كودكان

از عوامل موثر در  .است پيچيده و چندوجهي

 سبوم ترشحات توان به  افزایشایجاد آكنه مي

(Sebum)، و باكتري فوليکول، كراتينه شدن 

(. Lee et al., 2014التهاب اشاره كرد )

 ،Propionibacterium acnesهاي باكتري

Staphylococcus epidermidis، 

Staphylococcus aureus و 

Pseudomonas aeruginosa در اغلب 

و  غيرطبيعي هايفوليکول كراتينه شدن فزایشا

,.Yamaguchi et alالتهاب دخيل هستند )  

                     و P. acnesهاي (. باكتري2009

S. epidermidis  هايارگانيسم عنوانبه 

 اند كهشدهعفونت چركي شناخته  دهندهتشکيل

 یکي P. acnes  .شوندمي آكنه در التهاب باعث

 باعث جدا شده پوست، معمول هايارگانيسم از

و غيره در  گردن صورت، در چربي غدد التهاب

(. Park et al., 2004شود )مي انسان

 در پایه تریناصلي موضعي هايميکروبضد

 هايارگانيسم از ناشي پوستي هايعفونت درمان

 كه این است ویروسي و قارچي باكتریایي،

 و پودر پماد، كرم، صورت به هاميکروبضد

با این حال، به دليل  .هستند دسترس در اسپري

 عوارض باال و هزینه مقاومت، افزایش مشکل

 مصنوعي ضدباكتریایي هايكرم با مرتبط جانبي

 سعيپژوهشگران  از بسياري بازار، در موجود

 عوارض بدون هدفمند درماني عوامل اندكرده

 توسعه را باال ضدباكتریایي با فعاليت و جانبي

بنابراین، تهيه فرموالسيون گياهي غني  .دهند

شده با تركيبات طبيعي كه براي مصرف كننده 

مقرون به صرفه، اثرگذار و ایمن باشد، امري 

 ,.Henrietta et alرود )ضروري به شمار مي

دامنه وسيعي از اي هاي قهوهجلبک(. 2020

هاي ثانویه تركيبات فعال شامل متابوليت

ها را توليد مانند فلوروتانين فرد به منحصر

هاي ها داراي فعاليتكنند و بسياري از آنمي

كه امکان استفاده  هستندزیستي خاص 

 Wijesingheآورد )ها را فراهم مياقتصادي آن

and Jeon, 2011هاي موجود در فنل(. پلي

ها، ، تاننها شامل اسيدهاي فنوليکجلبک

 هستند هالوروتانينها و ففالوونوئيدها، كاتچين

(Kadam et al., 2013فلوروتانين .) ها از

روند كه از تركيبات ها به شمار ميمشتقات تانن

 ليتشکفنلي با واحدهاي سازنده فلوروگلوزینول 

( كه وزن Haug and Larsen, 1958) اندشده

كيلودالتون  650دالتون تا  126ها از آن مولکولي

(. محتواي Kadam et al., 2013) متغير است
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درصد در  14تا  1تواند از ها ميفلوروتانين

مختلف جلبک دریایي متفاوت باشد. هاي گونه

وي مقادیر باالتري اي حاهاي قهوهجلبک عموما

ها ها در مقایسه با سایر جلبکاز فلوروتانين

(. Mabeau and Fleurence, 1993) هستند

هاي از جلبک شده جداتركيبات زیست فعال 

ها خواص عملکردي اي مانند فلوروتانينقهوه

اكسيداني، خاصيت آنتي مانندمختلفي 

ضدچروک، سفيدكنندگي، ضدالتهابي، 

ي، ضدویروسي، مهار ضدسرطاندیابتي، ضد

اند آنزیمي و ضدحساسيت را از خود نشان داده

(Li et al., 2011; Kadam et al., 2013 .)

 ضدميکروبي فعاليت ها نيناین، فلوروتا بر عالوه

 را نشان ميکروارگانيسم چندین برابر در قوي

وجود این خواص  (.Eom et al., 2008) دادند

بهداشتي را  -توجه صنعت لوازم آرایشي زیستي

ي این تركيبات در فرموالسيون ريكارگ به براي

بهداشتي به خود معطوف  -محصوالت آرایشي

 داراي بهداشتي و است. محصوالت آرایشي كرده

به  آن ارزش كهاست  رقابتي بسيار و جهاني بازار

 جهان سراسر در دالر ميليارد 425 از بيش

 بازار نیتربزرگاروپا  ،2016 سال در .رسدمي

و محصوالت مراقبت از  بهداشتي و آرایشي لوازم

دالر را در  ميليارد 77ي معادل ارزش باپوست 

 االتیا سپس جهان به خود اختصاص داد و

 ميليارد 24) برزیل و( ميليارد دالر 64) متحده

ي بعدي قرار داشتند هاگاهیجادر ( دالر

(Pimentel et al., 2018). اخير، يهادهه در 

 طيمح به مربوط مسائل به كنندگانمصرفتوجه 

 و توليد فرایندهاي محصوالت، اءمنش ،ستیز

 مسائل با همراه ،هاآني طيمحستیز پيامدهاي

 با طبيعي محصوالت منجر به جستجوایمني 

و  دارویي غذایي،جمله  از اهداف گوناگون،

,.Nunes et alبهداشتي شده است ) -آرایشي  

ي تركيبات ريكارگبهتوان با (. بنابراین مي2017

ها در فعال موجود در ماكروجلبکزیست

ي ثرومبهداشتي گام  -فرموالسيون لوازم آرایشي

براي  مناسبو  تيفيباكدر توليد محصولي 

استفاده آحاد  حفاظت و زیباسازي پوست براي

. مطالعه حاضر با هدف ارزیابي برداشتمردم 

به فعال فعاليت ضدباكتریایي تركيب زیست

اي جلبک قهوهماكرواز  دست آمده

Sargassum tenerrimum  با نام فلوروتانين و

سویه  6فرموالسيون كرم حاوي آن در برابر 

 باكتري مرتبط با آكنه صورت گرفته است. 

 

 هاروش و مواد

 های دریاییبرداری و حمل و نقل جلبکنمونه

 Sargassum tenerrimumاي قهوه جلبک

از نواحي بين جذر و مدي سواحل دریاي عمان 
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آوري شد. دستي جمع صورت بهفارس  يجخلو 

و ه آوري، بالفاصله با آب دریا شستپس از جمع

ها زدوده مواد چسبيده به آندیگر و  يال و گل

در سایه در ها جلبکپس از شناسایي گونه،  شد.

 شده خشکهاي د. جلبکشدندماي اتاق خشک 

برقي تا حد ممکن ریز  خردكنبا استفاده از 

 شدند.

بيوتکنولوژي  مركزها توسط هگونشناسایي 

 ها بهانجام گرفت. سپس نمونه خليج فارس

هاي شيالتي، دانشگاه علوم آزمایشگاه فرآورده

د و تا شروع شكشاورزي گرگان منتقل 

گيري و استخراج عصاره برايالزم  هايآزمایش

 .گراد نگهداري شددرجه سانتي -20در دماي 

 

 گیریعصاره

و  Shibataاستخراج فلوروتانين به روش 

( با كمي اصالح انجام شد. به 2002همکاران )

گرم پودر جلبک در دماي  100طور خالصه، 

ليتر متانول ميلي 400ساعت با  24اتاق به مدت 

 ic 4000) ( مخلوط و شيکدرصد 100)

control ،IKA400 . سپسشد (، آلمان 

اضافه و مخلوط مجددا به آن ليتر كلروفرم ميلي

به دست مخلوط . شددقيقه شيک  30به مدت 

. شدفيلتر ( 4)شماره سپس با كاغذ صافي  آمده

با  تركيب به دست آمده، صاف كردنپس از 

ليتر آب مقطر به دو الیه ميلي 300 كردناضافه 

)باال و پایين( تقسيم شد. الیه باالیي عصاره 

. الیه باالیي بودمتانولي و الیه پایيني كلروفرم 

ین ه ااده شد. ببار با اتيل استات شستشو د دو

ليتر ميلي 300صورت كه به عصاره متانولي، 

اتيل استات اضافه شد و مخلوط به قيف دكانتور 

انتقال داده شد. مخلوط در دكانتور به دو الیه 

. الیه باالیي فركشن اتيل استاتي بود شدتفکيک 

فركشن اتيل . بودكه حاوي فلوروتانين خام 

، B-480 B-169 ،Buchi)استاتي با روتاري 

 . به دست آمدتغليظ و فلوروتانين خام سوئيس( 

 

 میزان فلوروتانین کل 

Total)ميزان فلوروتانين كل   

Phlorotannins Content: TPC ) بر اساس

 :Phloroglucinol) استاندارد فلوروگلوسينول

PHG )و با استفاده از شناساگر فولين- 

و همکاران  Singletonسيوكالتو به روش 

 5/0د. شگيري ( با اندكي تغييرات اندازه1999)

ليتر ميلي در گرمميلي 1ليتر از هر نمونه )ميلي

 -ليتر شناساگر فولينميلي 1متانول( با 

هاي در آب مقطر( در لوله درصد 10سيوكالتو )

 3دقيقه،  3دار مخلوط و پس از پوشيده درب

اضافه به آن  درصد 1ليتر بيکربنات سدیم ميلي

ساعت  2ها به مدت . در ادامه نمونهشدو همگن 
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سپس . شدنددر دماي اتاق در تاریکي انکوبه 

نانومتر ثبت  760ها در طول موج جذب نمونه

و رسم منحني استاندارد  ه كردنشد. براي كاليبر

 100تا  0هاي از محلول فلوروگلوسينول )غلظت

پس از ميلي ليتر( استفاده شد. در  ميکروگرم

(، ميزان 1رسم منحني استاندارد )شکل 

بر اساس معادله رگرسيون  فلوروتانين كل عصاره

(y = 0.012x - 0.0104 محاسبه و به صورت )

گرم فلوروگلوسينول در هر گرم عصاره ميلي

(mg PHG/g بيان )در سه  هاد. تمام آزمایشش

 تکرار انجام گرفت.

 

 یاییبررسی خواص ضدباکتر

 استفاده   با    یایيضدباكتر   خواص  بررسي 

 هايیهشرح انجام شد: سواین به  روش براثاز 

 Escherichiaشامل  مرتبط با آكنه باكتریایي

coli ،Staphylococcus aureus ،

Pseudomonas aeruginosa ،Bacillus 

subtilis ،Propionibacterium acnes  و

Staphylococcus epidermidis  از انستيتو

در محيط مولر هينتون و پاستور تهران تهيه 

هاي باكتریاي در سویه ه شد.كشت دادبراث 

گراد درجه سانتي 37انکوباتور شيکردار با دماي 

ساعت قرار گرفتند. سپس  16به مدت 

باكتري  510 با رقتسوسپانسيون باكتریایي 

عصاره فلوروتانيني  ضدباكتریایيخواص تهيه و 

گرم در ميلي 100-400ي )هادر غلظت

MIC با این روش ميزان .شدبررسي ليتر( يليم

 

 

 منحنی استاندارد فلوروگلوسینول :1شکل 
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(Minimum Inhibitory Concentration )

از رشد و افزایش  ممانعتتوانایي  كه به معناي

 MBC (Minimum و است هايتعداد باكتر

Bactericidal Concentration ) كه به معناي

 ،استباكتري از بين بردن ثر در وغلظت م

ثره ومغلظت ماده  ترتيبین ا شد. به مشخص

، بودند یایيتركيبات كه داراي خواص ضدباكتر

به طور  (.Rosenblatt, 1991)شد شناسایي 

خالصه، در این روش، پس از تهيه رقت 

 ميکروليتر از نمونه 100كتریایي مورد نظر، با

 A-Hرقيق شده در داخل ميکروپليت از خانه 

ميکروليتر از محيط كشت  50ریخته شد. سپس 

ریخته شد. در  2-12مولر هينتون براث از خانه 

 10تا  1سازي افقي نمونه از خانه ادامه، رقيق

  سازي افقي نمونه،صورت گرفت. پس از رقيق

 ميکروليتر از سوسپانسيون باكتریایي به  50

. شداضافه  12 خانهها به جز تمام خانه

ساعت  24هاي آماده شده به مدت ميکروپليت

. جذب نددر انکوباتور ميکروبي قرار داده شد

، Biochrom)االیزا خوانشگر نمونه با استفاده از 

هوازي براي باكتري بي خوانده شد.انگلستان( 

Propionibacterium acnes هوازي از جار بي

باكتري استفاده شد. سپس،  براي كشت اوليه 

ها به روش فوق، سازي ميکروپليتبعد از آماده

هوازي )از گاز ها در محيط جار بيميکروپليت

هوازي كردن محيط استفاده براي بي Aپک نوع 

 37ساعت در انکوباتور با دماي  48( به مدت شد

 قرار داده شد.گراد درجه سانتي

 

 سازی فرموالسیون کرمآماده

بهداشتي حاوي  -فرموالسيون كرم آرایشي

و  Henriettaعصاره فلوروتانيني به روش 

شد.  انجامبا كمي اصالح ( 2020همکاران )

فرموالسيون تهيه شده، امولسيون روغن در آب 

(O/W )ابتدا، فازهاي روغني و آبي به بود .

درجه  70دماي صورت مجزا آماده و تا 

به  روغني گراد حرارت داده شدند. فازسانتي

 اضافه آرامي به فاز آبي در حين هم زدن مداوم

 آبي فاز در روغن فاز همگن پراكندگي تا شد

 زده هم مداوم طور به مخلوط این .شود ایجاد

 تشکيل نظر مورد امولسيون كه زماني اتشد 

امولسيون  .شد خنک اتاق دماي سپس در .شود

 كرم ریخته شد. تركيب ویژهتوليدي در ظروف 

 گرم 100 تهيه براي دهنده تشکيل ماده مقدار و

 8/73آب دیونيزه ) از بودند پایه كرم عبارت

اتانول (، تريگرم 1/0(، پروپيلن پارابن )گرم

 1استئارات )اتيلن گليکول منو، (گرم 1آمين )

ستيل (، گرم 8پارافين مایع خوراكي ) (،گرم

(، گرم 3استئارات )گليسرین منو(، گرم 3الکل )

(. نوع گرم 1/0(، متيل پارابن )گرم 1گليسرین )
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آبي و روغني در امولسيون حاوي  تركيبات فاز

عصاره با پایه كرم مشابه بود با این تفاوت كه در 

گرم  56/3امولسيون حاوي عصاره، به ميزان 

 .شدعصاره وارد 

 

کرم تولیدی به روش فعالیت ضدباکتریایی 

 چاهک

ارزیابي فعاليت ضدباكتریایي امولسيون غني 

هاي شده با عصاره فلوروتانين در برابر باكتري

Escherichia coli ،Staphylococcus 

aureus ،Pseudomonas aeruginosa ،

Bacillus subtilis ،Propionibacterium 

acnes  وStaphylococcus epidermidis  به

روش چاهک انجام شد. ابتدا، محيط كشت مولر 

هاي استریل ریخته شد. هينتون آگار در پليت

ميکروليتر از سوسپانسيون  100سپس 

مک فارلند از هر یک از  5/0باكتریایي معادل 

هاي باكتریایي بر روي محيط كشت پخش سویه

ها، درون شد. پس از ایجاد چاهک بر روي پليت

تراسایکلين به د. از پماد تشپر  ها با كرمچاهک

 شاهدمثبت و از پایه كرم به عنوان  شاهدعنوان 

 (.Henrietta et al., 2020منفي استفاده شد )

 

 نتایج

 فلوروتانین کل

محتواي فلوروتانين كل در عصاره 

، برابر Sargassum tenerrimum ماكروجلبک

گرم فلوروگلوسينول بر ميلي 94/13±29/0با 

 . بودگرم عصاره 

 

 فعالیت ضدباکتریایی

فلوروتانيني  عصاره ضدباكتریایي فعاليت

 غلظت با S. tenerrimumاي جلبک قهوه

 6در برابر  LCFU/m510 سوسپانسيون باكتري

، E. coli ،S. aureus يزاسویه باكتري بيماري

P. aeruginosa ،B. subtilis ،P. acnes  و

S. epidermidis  به روشMIC  وMBC 

 نشان 1 جدول درآن  نتایج و گيري شداندازه

براي  MBCو  MICميزان  .است شده داده

 .P و S. aureus ،P. aeruginosaهاي باكتري

acnes هاي نسبت به باكتريS. epidermidis ،

B. subtilis و E. coli  در واقع، قدرت بودكمتر .

مهار و كشندگي عصاره فلوروتانيني در برابر 

  و S. aureus ،P. aeruginosa يهاباكتري

P. acnes ها بيشترین . این باكتريبود بيشتر 
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حساسيت را نسبت به عصاره از خود نشان دادند 

ها تري براي از بين بردن آنو به غلظت پایين

ه مورد مطالع فلوروتانينياگرچه عصاره نياز بود. 

هاي مورد مطالعه فعاليت در برابر تمام باكتري

مهاركنندگي و قدرت كشندگي از خود نشان داد 

در را فعال عمکلرد بهتري اما این تركيب زیست

 S. aureus ،P. aeruginosa هايبرابر باكتري

             ،S. epidermidis نسبت به P. acnes و

B. subtilis و E. coli .از خود نشان داد 

 

 فرموالسیون کرم

پایه كرم و كرم غني شده با عصاره 

مطابق با  S. tenerrimumفلوروتانيني جلبک 

د و شتهيه  1فرموالسيون ذكر شده در جدول 

نشان  2 هاي توليدي در شکلتصاویر امولسيون

 داده شده است.

 ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی کرم تولیدی

فعاليت بررسي از به دست آمده نتایج 

و  2توليدي در جدول  ضدباكتریایي امولسيون

نشان داده شده است. امولسيون توليدي  3شکل 

        ،P. acnes ،E. coliهاي در برابر باكتري

P. aeruginosa  وB. subtilis  داراي خاصيت

هاله عدم رشد آن به  ضدباكتریایي بود و قطر

، 17/4±18/0، 50/5±6/0ترتيب برابر با 

پایه  .بودمتر ميلي 85/2±34/1و  14/1±43/2

هاي منفي( در برابر هيچ یک از سویه شاهدكرم )

باكتریایي مورد مطالعه هاله عدم رشد تشکيل 

مثبت( در برابر  شاهداما پماد تتراسایکلين )، نداد

هاي مورد مطالعه هاله عدم رشد تمام باكتري

داري نسبت به تشکيل داد كه به صورت معني

.بودعصاره جلبکي باالتر 

 

فلوروتانینی  عصاره( MBC) کشندگی غلظت حداقل و( MIC) مهارکنندگی غلظت : حداقل1جدول 

 زای پوستبیماری هایمیکروارگانیسم برابر در Sargassum tenerrimumجلبک 

 های باکتریسویه
 فعالیت عصاره فلوروتانین

MBC  (mg/mL) MIC (mg/mL) 

Staphylococcus epidermidis 300 150 

Escherichia coli 300 200 

Staphylococcus aureus 200 150 

Pseudomonas aeruginosa 200 150 

Bacillus subtilis 300 200 

Propionibacterium acnes 200 150 



 [29] 1400(، 2)9 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:      در مقابل آکنه       Sargassum tenerrimumفعالیت ضدباکتریایی 

 

    

 : پایه کرم )ظرف درب قرمز( و کرم حاوی عصاره فلوروتانین )ظرف درب صورتی(2شکل 

 
، Sargassum tenerrimumفلوروتانینی جلبک  عدم رشد امولسیون حاوی عصاره : قطر هاله2جدول 

 (انحراف معیار ±)میانگین  زای پوستبیماری هایمیکروارگانیسم برابر شاهد منفی و شاهد مثبت در

 های باکتریسویه
 (mm)قطر هاله عدم رشد 

 شاهد مثبت شاهد منفی عصاره فلوروتانین

Staphylococcus epidermidis - - 83/0±19/11 

Escherichia coli 18/0±17/4 - 16/3±78/8 

Staphylococcus aureus - - 12/1±72/9 

Pseudomonas aeruginosa 14/1±43/2 - 08/1±75/2 

Bacillus subtilis 34/1±85/2 - 94/1±02/8 

Propionibacterium acnes 6/0±50/5 - 76/0±52/16 
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الف(  های باکتریایی مربوط به تشکیل یا عدم تشکیل هاله عدم رشد فرموالسیون کرم.: تصاویر پلیت3شکل 

Staphylococcus aureus)ب . Staphylococcus epidermidis. )پ Bacillus subtilis.  )ت

Propionibacterium acnes. )ث Pseudomonas aeruginosa. )ج Escherichia coli. Pi :  پماد

 .کرم : پایهB؛ تتراسایکلین

  

 بحث

هاي دریایي منبعي غني از جلبک

تركيبات  مانندفعال هاي ثانویه زیستمتابوليت

ها تركيبات اصلي فلوروتانين .هستندفنولي پلي

هاي ثانویه مختلف و غالب در ميان متابوليت

هاي دریایي هستند توليد شده در جلبک

(Wijesinghe and Jeon, 2011.)  تركيبات

اما  ،دنشوفنلي معموال در گياهان یافت مي

كه عصاره  ه استهاي اخير نشان دادگزارش

هاي اكسيدانحاوي آنتينيز ایي هاي دریجلبک

. (Lim et al., 2002)هستند فنلي 

هاي فنلي از موثرترین تركيبات در اكسيدانآنتي

 Kuda etروند )اي به شمار ميهاي قهوهجلبک

al., 2005 .)ها معرف یک گروه متنوع فنلپلي

ها، از تركيبات از جمله فالونوئيدها، لگنين

 .هستندها و اسيدهاي فنوليک ها، تاننتوكوفرول

هاي فلزي، تركيبات فنلي با شالته كردن یون

جلوگيري از تشکيل رادیکال آزاد و بهبود 

د به عنوان نتواناكسيدان داخلي، ميسيستم آنتي

 ,.Cox et al) دناكسيدان عمل كنیک آنتي
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گونه جلبکي مورد مطالعه در این  (.2010

از تركيبات هاي غني پژوهش نيز یکي از گونه

به فلوروتانين كل محتواي كه نتایج  استفنلي 

را تایيد ، این موضوع دست آمده در مطالعه حاضر

 .كندمي

 با باكتریایي عفوني هايبيماري اكثر اگرچه

 درمان قابل هابيوتيکآنتي از توجهي قابل انواع

به دليل افزایش روز افزون مقاومت  اما هستند،

 ها، این عواملبيوتيکآنتيها نسبت به باكتري

 هايچالش ترینمهم از یکي همچنان زابيماري

به دليل  .هستند جهان سراسر در بهداشتي

ها نسبت به افزایش روز افزون مقاومت باكتري

ميکروبي ها، شناسایي تركيبات ضدبيوتيکآنتي

با منشاء طبيعي مورد توجه فراوان قرار گرفته 

 به دریایي هايجلبک است. از گذشته تا كنون،

فعال زیست طبيعي مواد از مهم منبع یک عنوان

 ;Smit, 2004) اندقرار گرفته استفاده مورد

Plaza et al., 2008). از بسياري این، بر عالوه 

 هاي دریایيجلبک هاي جدا شده ازمتابوليت

 هايجلبک .فعال هستندزیست داراي اثرات

 هايفنولپلي انواع( Phaeophyta) ايقهوه

 عنوان به را فلوروگلوسينول از متشکل

 برابر در هاكنند. فلوروتانينذخيره مي فلوروتانين

هاي باكتریایي موجود در مواد پاتوژن از بعضي

 Bieckol-8،8 و Dieckol .موثر هستند غذایي

 با موفقيت Ecklonia kurome ازبه دست آمده 

 و Campylobacter jejuniهاي رشد باكتري

Vibrio parahaemolyticus دادند  كاهش را

(Nagayama et al., 2002). بين  از

 قرار آزمایش مورد براث روش به كه هایيباكتري

 بيشترین .Campylobacter spp گرفتند،

 عالوه .نشان دادند هافلوروتانين را به حساسيت

به دست آمده هگزان فلوروتانين  فركشن این، بر

 موثر طور به Ecklonia stolonifera از جلبک

 Staphylococcus aureus رشد كاهش باعث

 فعاليت .(Eom et al., 2008شدند )

 هاآن مولکولي وزن به هافلوروتانين ضدباكتریایي

به دست  حاوي فلوروتانين عصاره .دارد بستگي

 Ascophyllum اياز جلبک دریایي قهوهآمده 

nodosum شيوع باكتري E. coli مدفوع در را 

(. Braden et al., 2004داد ) كاهش گوساله

Lee ( 2014و همکاران) ضدباكتریایي اثر 

 ايقهوه جلبک از شده جدا هايفلوروتانين

Eisenia bicyclis مرتبط هايباكتري برابر در 

مورد مطالعه قرار  In vitro شرایط آكنه را در با

 فعاليت E. bicyclis متانولي عصاره .دادند

 با مرتبط هايباكتري عليه را بالقوه ضدباكتري

 استات اتيل فركشن .گذاشت نمایش به آكنه

 برابر در را فعاليت ضدباكتریایي ترینقوي

 .داد نشان هافركشن  بين در هاباكتري
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Fucofuroeckol-A (FF )فعاليت باالترین 

 آكنه با مرتبط هايباكتري برابر در را ضدباكتري

 تا 32 از( MIC) مهاركنندگي غلظت حداقل با

 .گذاشت نمایش به ليترميليدر  ميکروگرم 128

نسبت به  Fucofuroeckol-A این، بر عالوه

 P. acnes لينکومایسين در برابر و اریترومایسين

از فعاليت كشندگي بسيار باالتري برخوردار بود. 

 P. acnes مقابل در اریترومایسين MIC مقادیر

 MIC)با  Fucofuroeckol-A با تركيب هنگام

 چشمگيري طور به( ليترميکروگرم در ميلي 64

 كاهش ليترميليدر  ميکروگرم 1 به 2048 از

 مهاركنندگي غلظت هايشاخص .یافت

 از لينکومایسين و اریترومایسين هايفركشن

 درليتر( )ميکروگرم در ميلي 751/0 تا 5/0

 از ليترميليدر  ميکروگرم 64 یا 32 با تركيب

FF هايسویه همه برابر در P. acnes مورد 

 كهداد  نتایج نشان گرفتند، قرار آزمایش

 لينکومایسين-FF و اریترومایسين-FF تركيبات

 .داشتند P. acnes مقابل در قوي افزایيهم اثر

 دست به تركيبات كهداد  نشان مطالعه این نتایج

 از ايبالقوه منبع توانندمي E. bicyclis از آمده

 دارویي جزء یک و طبيعي ضدباكتریایي عوامل

 Lee) باشند آكنه با مرتبط هايباكتري برابر در

et al., 2014)  كه با نتایج مطالعه حاضر بر روي

عصاره فلوروتانيني استخراج شده از جلبک 

هاي مقابل باكتري در S. tenerrimumاي قهوه

و  Henrietta. استمرتبط با آكنه همسو 

( فعاليت ضدباكتریایي عصاره 2020همکاران )

 ،Urtica dioica هايمتانولي برگ

Amaranthus viridis و Aloe vera و 

حاوي این  آرایشي هايكرم فرموالسيون

،  S. aureusهاي ها را در برابر باكتريعصاره

Staphylococcus albus ،B. subtilis،      

E. coli ،Proteus mirabilis ،Klebsiella 

oxytoca ،Enterococcus faecalis و         

P. aeruginosa مورد مطالعه قرار دادند. عصاره 

 فعاليت هابا آن شده فرموله هايكرم و هابرگ

 و تركيبات بارا  ايمقایسه قابل ضدميکروبي

 به استاندارد ضدميکروبي هايفرموالسيون

 U. dioica گذاشت. عصاره متانولي نمایش

 نمایش به را ضدباكتریایي فعاليت باالترین

        از تركيبي حاوي كرم گذاشت. فرموالسيون

  و U. dioica گياهان از یک هراز  درصد 20

A. vera برابر فرموالسيون در ترینقوي 

 .رسدمي نظر به شده استفاده هايباكتري

Taofiq ( فعاليت 2016و همکاران )

ضدباكتریایي عصاره متانولي قارچ و كرم غني 

، E. faecalisهاي شده با آن را در برابر باكتري

S. aureus ،E. coli  وP. aeruginosa  مورد

هاي قارچ مورد مطالعه قرار دادند. تمام عصاره
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هاي استفاده شده فعاليت مطالعه در برابر باكتري

ان دادند. اما در فرموالسيون ضدباكتریایي نش

 هايهاي حاوي عصارهكرم تنها فرموالسيون

 Lentinulaو  Pleurotus ostreatusمتانولي 

edodes هاي باالتر نسبت به آن هم در غلظت

 عصاره تنها، فعاليت ضدباكتریایي نشان دادند

(Taofiq et al., 2016)  كه این نتایج با نتایج

 . استمطالعه حاضر همسو 

 كه اندكرده ارائه را شواهدي اخير مطالعات

 هايجلبک ازبه دست آمده  هايفلوروتانين

 مواد عنوان به را كليدي نقش دریایي ايقهوه

خود  در حياتي نقش و كنندمي ایفا زیستي فعال

 انسان تغذیه و سالمت همچنين و هاجلبک

 حاوي این عصاره نيز به كرم فرموالسيون .دارند

 براي كتریایي مناسبتركيب ضدبا یک عنوان

 کو به عنوان یاست  پوست بر روي استفاده

نيز براي  زیبایي نظر از و خطرمحصول بي

توان با افزایش همچنين مي .است جذاب مشتري

عصاره در فرموالسيون كرم ایمني باالیي  غلظت

هاي مورد مطالعه ایجاد را در برابر تمام باكتري

 كرد. 

 

 قدردانی و تشکر

دانند مراتب نویسندگان بر خود الزم مي

تشکر صميمانه خود را از صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران كشور به جهت حمایت 

مالي از این پژوهش با شماره طرح 

كه ما را در انجام این پژوهش  «98002003»

یاري دادند، اعالم نمایند.
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Abstract  

Consideration of marine organisms as potential sources of bioactive compounds and 

drug agents has increased in recent years. Skin is considered to be the largest and fastest 

growing organ in the human body and it plays the most important role in protecting of 

diseases and environmental factors. Due to the large surface area of the skin, it is sensitive 

to various diseases, including acne, dermatitis, and so on. Therefore, the present study 

was performed to evaluate the effect of brown algae phlorotannin extract and emulsion 

containing the extract against 6 pathogenic bacteria. Phlorotannin content was measured 

using phluoroglucinol reagent. Then, the antibacterial activity of the extract and its 

emulsion against 6 bacterial strains including Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Propionibacterium acnes and 

Staphylococcus epidermidis were evaluated. The phlorotannin content was 13.94±0.29. 

The results showed MIC and MBC levels were lower in S. aureus, P. aeruginosa and P. 

acnes than in E. coli, B. subtilis and S. epidermidis, indicating better performance of 

phlorotannin extract against them. Also, the emulsion containing the extract had a 

diameter of inhibition zone against P. acnes, E. coli, P. aeruginosa, B. subtilis. The results 

show that the formulation containing phlorotannin extract has potentials in the treatment 

of bacterial skin infections. 

Key words: Sargassum tenerrimum, Bioactive Compound, Cream Containing Extract, 

Antibacterial Activity. 
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