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Chlorellaي مختلف ریزجلبک هاعصارهبررسی فعالیت ضدمیکروبی sp.

اتوتروفیکدر شرایط یافتهرشد
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یک جستجوي ها،هاي مقاوم به دارو در میان انواع میکروارگانیزمبا توجه به افزایش روزافزون سویه
وجه تموردداشته باشدتريکمطبیعی که اثرات جانبییافتن ترکیبات ضدمیکروبی از موادبرايجهانی 

Chlorellaهاي مختلف ریزجلبک این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره. بوده استپژوهشگران

sp.مایعکشتمحیطجلبک کلرال در. یافته در شرایط اتوتروفیک انجام پذیرفترشدZinder کشت داده
هاي استون، حاللآن توسط گیري ازسپس عصاره. آن برداشت شدتودهزیستیتمی فاز لگارپایان دروشد

هگزان انجام شد و فعالیت ضدمیکروبی آن بر روي دو باکتري گرم -کلروفرم، هگزان، اتیل استات و استون
Pseudomonas(، دو باکتري گرم منفی )Bacillus subtilisوStaphylococcus aureus(مثبت 

aeruginosa وEscherichia coli ( و یک گونه قارچ(Candida albicans)گرفتمورد بررسی قرار .
نفوذ به روشباکتريرشدعدمهاي حاصل از طریق سنجش قطر هالهمیزان فعالیت ضدمیکروبی عصاره

از باالترین Chlorellaهاي کلروفرمی و اتیل استاتی ریزجلبک که عصارهنتایج نشان داد. شدعیین تکچاه
از Chlorellaدرنتیجه عصاره ریزجلبک . ها برخوردار استقدرت ضدمیکروبی در مقایسه با سایر عصاره

میزان فعالیت ضدمیکروبی آن فعالیت ضدمیکروبی مناسبی برخوردار بوده و نوع حالل مورد استفاده نیز در
.تأثیرگذار است

.عصاره کلروفرمی،aChlorell، عصاره اتیل استاتی:کلیديواژگان
.، ایرانناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن، رشتشگروه زیست،فیزیولوژي گیاهیدانشجوي کارشناسی ارشد-1
.، ایرانناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن، رشتشاستادیارگروه زیست-2
h_zamani@guilan.ac.ir:نویسنده مسئول*
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مقدمه
امروزه افزایش مقاومت نسبت به 

زا رو به هاي بیماريها در باکتريبیوتیکآنتی
ازحد دارو و استفاده مصرف بیش. افزایش است

افزایشبیوتیک موجب از داروهاي آنتینادرست
ها شده است مقاومت در باکتريگسترشو 

)Perry et al., 2002 .( به علت نگرانی
هنده دافزایش هشدارروزافزون جهانی درباره 

هایی که در هاي حاصل از میکروارگانیزمعفونت
هاي ، در سالهستندها مقاومبیوتیکبرابر آنتی

در زمینه ترکیبات طبیعی داراي پژوهشاخیر 
فعالیت ضدمیکروبی از اهمیت زیادي برخوردار 

پژوهشگراندر سه دهه گذشته، . بوده است
استخراجعالقه زیادي به محصوالت طبیعی 

اند و در زمینه یافتن ده از گیاهان نشان دادهش
هاي عوامل جدید ضدمیکروبی طبیعی تالش

Mala(زیادي صورت پذیرفته است  et al.,

ها به عنوان منابع ترکیبات فعال جلبک). 2009
زیستی از دیرباز مورد توجه و بررسی قرار 

Pratt(اندگرفته et al., در این راستا ).1944
هاي آمینه، ترپنوئیدها، مواد مختلفی مثل اسید

هاي هالوژنه، ها، کتونها، آلکانننفلوروتا
سولفیدهاي حلقوي، ترکیبات استروئیدي، پلی

هها بها و غیره از جلبکاسیدهاي چرب، فنل
ها از فعالیت که برخی از آنآمدندتدس

اند ضدمیکروبی مناسبی برخوردار بوده
)Mtolera and Semesi, 1996 .(ها ریزجلبک

اي از هستند که طیف گستردهزیستیمنابع 
فناوري را به خود اختصاص کاربردهاي زیست

ها ها، که اکثر آنهاي جلبکتعداد گونه. اندداده
هستند، یک تا ده میلیون تخمین کریزجلب

ها ریزجلبک). Chu, 2012(شود زده می
هاي ساده یک یا چند میکروارگانیزمگروهی از 

اي در تثبیت توانایی بالقوههسلولی هستند ک
Wigmosta(دارنداکسید کربن دي et al.,

یکی از مشهورترین Chlorellaجلبک). 2011
این جلبک، کروي شکل بوده .ها استریزجلبک

و داراي دیواره نسبتاً نازك و کلروپالست بزرگ 
Chlorellaتولیدمثل در . فنجانی شکل است

بسیار ساده و از طریق تولیدمثل غیرجنسی 
Kerem(است et al., 2008 .( این جلبک

ن میکرومتر ساک10تا 2میکروسکپی با قطر 
Chlorellaجلبک. هاي شیرین استآب

ترین موجودات فتوسنتز مشابه گیاهان از فعال
. ستاکننده بوده و داراي کلروفیل با تراکم باال

با توجه به میزان Chlorellaریزجلبک 
، کاروتنوئیدها )زن خشکو51- 58%(پروتئین 

ها داراي ارزش اي از ویتامینو طیف گسترده
این ریزجلبک داراي. غذایی باالیی است
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وهاي آزاد در مهار رادیکالتأثیرات مفید دیگر
محصوالت اضافی . کاهش چربی خون است

Chlorella نامیده »فاکتور رشد کلرال«که
هاي الکتیکی شود در بهبود رشد باکتريمی

داراي Chlorellaهمچنین . کاربرد دارد
، اییباکتریدخواص دارویی از جمله ض

). Chu, 2012(سرطانی است دقارچی و ضدض
بیوتیک توان از آنتیعنوان مثال میهب

Chlorellin نام برد که از جلبکChlorella

Taskin(شود استخراج می et al., 2007 .(
Priya)2012( خود درباره مطالعاتطی
نشان داد که خواص Chlorellaهاي عصاره

تواند به دلیل میجلبکاینضدباکتریایی 
ها ها، رنگدانهویتامینها، کاروتنوئیدها، پروتئین
گیري شده در عصاره آن و ترکیبات فنلی اندازه

و همکاران Prattاین در حالی است که . باشد
را Chlorellaخاصیت ضدمیکروبی ) 1944(

کربنه نسبت 18به مخلوطی از اسیدهاي چرب 
ثرات ، ادادند که عالوه بر خاصیت ضدباکتري

بخشی از . داردنیز )Allelopathy(دگرآسیبی
در بدن مربوط به Chlorellaخواص درمانی 

مقدار زیاد کلروفیل، ساختمان دیواره سلولی و 
. هنده دیواره سلولی استدویژه مواد تشکیلهب

این جلبک سالمتی و قدرت دفاعی بدن را 
در تهیه Chlorellaاز عصاره . بخشدبهبود می

لوازم آرایشی، بهداشتی و با توجه به پلی 
ساکاریدهاي موجود در آن، در داروسازي 

Kerem(شود استفاده می et al., 2008;

Hinder et al., 2011; Rasoul-Amini et

al., 2014(. هدف بررسی تأثیر ابپژوهشاین
استون، کلروفرم، اتیل (هاي مختلف حالل

بر فعالیت ) هگزان-استات، هگزان و استون
Chlorellaلبک جضدمیکروبی عصاره ریز sp.

چهار گونه باکتري و یک گونه قارچی در برابر
.انجام پذیرفت

هامواد و روش
ریزجلبکسازيخالصوجداسازي

Chlorella sp.

Chlorellaسلولیجلبک سبز تک sp. از
واقع در موسسه تحقیقات ماهیان خاویاري

به. تهیه شد)استان گیالن(رشتستانشهر
سازي، ابتدا کشت مجدد استوك منظور خالص

Chlorella جامدبر روي محیط کشت
Zinder و سپس چندین بار بر روي محیط

به شرح زیر انجام Zinderمایعکشت 
.پذیرفت

کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت جامد
تهیه )Zinder)Z-8+Nابتدا محیط کشت

،)NaNO3)g/L1شد که شامل عناصر 
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Ca(NO3)2.4H2O)g/L625/0(،
Mg(SO4).7H2O)g/L5/0( ،KH2PO4

)g/L075/0( ،Na2CO3)g/L1/0( ،
FeCl3.6H2O)g/L005/0( ،EDTA.Na2

)g/L01/0( ،KBr)g/L03/0( ،
(NH4)6Mo7O24+4H2O)g/L008/0( ،KI

)g/L03/0(،MnCl2+4H2O)g/L001/0( ،
Na2SiO3.9H2O)g/L001/0( ،

Ca(NO3)2.6H2O)g/L1/0( ،2Ca(SO4).

5H2O)g/L008/0(،AL2(SO4)3.18H2O

)g/L556/0(وH3BO3.H2O)g/L19/0(
درصد آگار به 5/1قبل از اتوکالو،سپس . بود

Wegmann(اضافه شدتمحیط کش et al.,

ازي و قبل از سرد سپس از استریل. )1971
محیط کشت به داخل لوله آزمایش ،شدن

Chlorellaجلبک ریزو شداستریل ریخته

sp.هب. در کنار شعله روي آن کشت داده شد
منظور کاهش میزان تبخیر و جلوگیري از نفوذ 

. شدها با پارافیلم مسدودلولهدرآلودگی، 
جلبک رشد برايهاي حاوي محیط کشتلوله

.منتقل شدندبه اتاقک کشت 

کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت مایع
محیط کشتکشت مایع ریزجلبک در

Zinder)Z-8+N(انجام شد .pH محیط در

و جهت حذف شدتنظیم 8/6-7محدوده
هاي میکروبی و قارچی، محیط کشت آلودگی

نظر با استفاده از دستگاه اتوکالو در فشار دمور
گراد درجه سانتی121دماي واتمسفر1

پس از این مرحله، انتقال به درون . استریل شد
لیتري در شرایط استریل میلی1000هاي ارلن

750به این ترتیب که به ازاي هر . انجام گرفت
لیتر از میلی30لیتر محیط کشت مایع، میلی

سوسپانسیون جلبکی که در مرحله لگاریتمی 
بهپس از تلقیح، . رشد قرار داشتند اضافه شد

در،از نفوذ آلودگی و تبخیرجلوگیريمنظور 
. ارلن با فویل و  پارافیلم مسدود شد

Chlorellaکشت انبوه ریزجلبک  sp.

براي کشت انبوه ریزجلبک از اتاقک کشت 
صورت که ابتدا نمونه نیبد. استفاده شد

و در Zinderمحیط کشت ردشدهخالص
سپس . ي یک لیتري کشت داده شدهاظرف

ي پنج لیتري انتقال هاظرفبراي کشت انبوه به 
ها در شرایط پایه با دماي نمونه. داده شد

2500گراد و شدت نوري درجه سانتی2±25
ساعت 12ساعت نور و 12لوکس با دوره نوري 

براي. تاریکی تحت شرایط هوادهی قرار گرفتند
و) مهتابی(ت هاي فلورسننوردهی از المپ
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همگن ساختن محیط از لوله و پمپ هوا 
.استفاده شد

هاي مورد مطالعهمیکروارگانیزم
در این مورد استفادههايمیکروارگانیزم

تشامل دو سویه باکتري گرم مثبپژوهش
Staphylococcus aureus و6538

Bacillus subtilis دو سویه باکتري ،6051
Pseudomonasیگرم منف aeruginosa

ATCC 9027وEscherichia coli ATCC

Candida albicansچیک سویه قارو8739

هاي ودند که از بانک میکروارگانیزمب10231
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیه و 

37در دمايو در محیط کشت نوترینت آگار 
. شدندذاري گاگراد گرمیسانتدرجه

گیريعصاره
ازبعدChlorellaتوده سلولی ریزجلبک 

لگاریتمی توسطپایان فازقرارگیري در
5به مدت rpm3000در دور سانتریفیوژ

سپس توسط دستگاه . دقیقه جداسازي شد
به سپس. شدکن انجمادي، لیوفیلیزه خشک

لیتر میلی100گرم جلبک در 5میزان 
هاي مختلف شامل استون، کلروفرم، اتیل حالل

) V/V1:2(هگزان -استات، هگزان و استون

سوسپانسیون . ساعت خیسانده شد48به مدت 
دقیقه در دستگاه 15حاصله به مدت 

، Misonix Sonicator 3000(سونیکاتور
قرارKHz50-20، تحت اثر فرکانس )آمریکا

گرفت تا دیواره ضخیم ریزجلبک کامالً شکسته 
10به مدت rpm3000سپس با دور . شود

در دماي اتاق سانتریفیوژ شد و محلول دقیقه
، No.1واتمن صافیکاغذرویی با استفاده از

دستگاه روتاريعصاره حاصل در.شدفیلتر
)Rotary Evaporator DV-42N-250 ،

گراد تغلیظ درجه سانتی45در دماي )چین
4دمايدربعديهايآزمایشو برايشد

Patil(دشگراد نگهداريسانتیدرجه et al.,

2011; Salehi et al., 2012.(انتخاب در
قطبیت و هاآن شد تا آنها سعی برحالل

خواص فیزیکوشیمیایی متفاوت و متناسب با 
استخراج داشته و خودشان نوع ترکیبات مورد

این بر که فاقد فعالیت ضدمیکروبی باشند
ها به عنوان شاهدبه کارگیري حاللویژگی با 

.دشگذاري صحه،منفی

ي مختلف هاعصارهیکروبی اثر ضدمبررسی 
چاهکر روش انتشا-Chlorellaریزجلبک 
هاي مختلف عصارهمیکروبیضدفعالیت
Chlorellaریزجلبک  sp.هاير برابر گونهد
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هاله عدم رشدقطر زا از طریق سنجش بیماري
Well(و به روش نفوذ چاهکباکتري

Diffusion(این در. مورد بررسی قرار گرفت
سوسپانسیونکردنآمادهازپسروش

لمعاد(مک فارلند نیمتبا کدورمیکروبی
CFU/mL108×5/1( ،پسوآازبا استفاده

هینتونکشت مولرسطح محیطبراستریل
. گرفتانجامهاباکتريازیکنواختیکشتآگار،

با مترمیلی6قطربههاییچاهکسپس
استریل درپاستورپیپتاستفاده از انتهاي

ها با کف چاهک.شدکشت ایجادمحیطسطح
لیتر محیط کشت ذوبمیکرو20استفاده از 

دقیقه 15ها به مدت و پلیتشدده پوشانده ش
لیترمیکرو50سپس. در یخچال قرار گرفتند

ده درشمختلف تهیههايعصارههر یک از از
بههاپلیتوشدریختهمربوطهچاهک

دمايدرساعت24مدتو بهمنتقلانکوباتور
الزم به . شدندگذارياگرمگرادسانتیدرجه37

گذاري سویه قارچی اذکر است که مدت گرم
مدتاینازپس. ساعت در نظر گرفته شد72

میزانرشد،عدمهايگیري قطر هالهاندازهبا
نسبت به هاباکتريمقاومتیاحساسیت

.هاي مختلف مورد سنجش قرار گرفتعصاره
گیري عصارههاياز حالل،شاهد منفیعنوانهب

آزمونمثبت نتایجشاهدبرايبه تنهایی و 

به ترتیب و ضدقارچیضدباکتریاییحساسیت
و تجاري کلرامفنیکلهايبیوتیکآنتیاز

).CLSI, 2012(شداستفادهنیستاتین

آنالیز آماري
میکروبی ضدمنظور مقایسه اثرهب

هاي هاي مختلف علیه میکروارگانیزمعصاره
.در سه تکرار انجام شدهاشیآزمابررسی، مورد

آزمون آماري آنالیز وSPSS 18نرم افزار از
براي LSDآزمونپسوطرفهکواریانس ی

در سطح هانیانگیمبررسی اختالفات بین 
رسم براي.استفاده شد05/0داري معنی

Microsoftاز نرم افزار نیزنمودارها Excel

.شداستفاده 2010

نتایج
هاي مختلف جلبک در این مطالعه عصاره

Chlorella ي مختلف به هاحاللبا استفاده از
هاي عصارهضدمیکروبیفعالیت. ددست آم
رشدعدمهالهگیرياندازهومشاهدهمختلف با

تمامیبرايهعصارحاويهايچاهکاطرافدر
. بررسی شدمورد آزمایشهايمیکروارگانیزم

شود نتایج میمشاهده1شکلدرکهطورهمان
هاي مختلف آمده نشان داد که عصارهتدسهب

میکروبیداراي اثرات ضدChlorellaجلبک 
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هاي که عصارهطوريهببودندمتفاوتی 
ترین تأثیر بیشاستاتیکلروفرمی و اتیل 

از سوي . خود نشان دادندضدمیکروبی را از
هاي استونی و هگزانی داراي دیگر، عصاره

همچنین، . میکروبی بودندترین اثر ضدکم
بريعصاره کلروفرمی اثر ضدمیکروبی بهتر

در این . نشان دادC. albicansقارچ 
عنوان هبیوتیک کلرامفنیکل بها از آنتیآزمایش

و ها مثبت استاندارد براي باکتريشاهد
نیستاتین به عنوان شاهد مثبت استاندارد براي 

میانگین قطر هاله . استفاده شدسویه قارچی
هاي مورد آزمایش در عدم رشد میکروارگانیزم

Chlorellaهاي مختلف ریزجلبک برابر عصاره

sp. نتایج . شان داده شده استن2، در شکل
که عصاره تهیه شده توسط اتیل نشان داد

ري روي تاستات اثر مهاري بیش
در این . داشتهاي مورد بررسی میکروارگانیزم
Pseudomonas aeruginosaيبررسی باکتر

هاي ترین مقاومت را در برابر عصارهبیش
ترین چنین بیشهم. ختلف از خود نشان دادم

Staphylococcusحساسیت در باکتري 

aureusهاي مختلف جلبکی نسبت به عصاره
.دیده شد

:Ch.استون:Ac.هاي موردمطالعههاي مختلف علیه برخی باکتريعصارهسنجش اثر ضدمیکروبی :1شکل 
.استون-هگزان:Hex/Ac.هگزان:Hex.اتیل استات:Ath.کلروفرم

19mm

Ac
Hex

B. subtilis

B. subtilis AthHex/Ac

E. coli  .

CHAth

P. aeruginosa
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±نمیانگی(همطالعدمورهاي یه میکروارگانیزملعي مختلف هاعصارهمیکروبی دمقایسه قدرت ض:2شکل

C :Bacillus؛B:Staphylococcus aureus؛A :Pseudomonas aeruginosa. )ستاندارداخطاي

subtilis؛D:Escherichia coli؛E:Candida albicans .در هر نمودارانگلیسی مشابه حروف
.رشدعدمحیه ناقطر : ZOI.دار استیمعنوجود اختالفعدم دهندهنشان
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بحث
عوامل میکروبی و ناشی ازمیرومرگ

ها به افزایش مقاومت میکروارگانیزم
تا به فکر تآن داشها، بشر را بربیوتیکآنتی

. ها برآیدهاي مقابله با این میکروارگانیزمراه
ده از گیاهان شها مواد استخراجیکی از این راه

عنوان ترکیبات هبست کهاهاو جلبک
جایگزین داروهاي سنتتیک ضدمیکروبی و

). 1390همکاران، وصفري(هستندمطرح 
ها داراي منابع بسیار وسیعی از ریزجلبک

ودارندزیستیترکیباتی هستند که فعالیت 
یا محصوالت خارج هاتعداد زیادي از عصاره

فعالیت ضدمیکروبی داراي ها سلولی ریزجلبک
Pesando(هستند and Gnassia-Garelli,

هاي استون، از حاللپژوهشدر این . )1979
هگزان -استات، هگزان و استونکلروفرم، اتیل

Chlorellaکریزجلبگیري از هعصاربراي sp.

براي بررسی فعالیت ضدمیکروبی . استفاده شد
نتایج . از روش انتشار چاهک استفاده شد
دستهبررسی نشان داد عصاره اتیل استاتی ب

مده از جلبک مورد نظر اثر ضدمیکروبی آ
که این داشتها تري نسبت به سایر عصارهبیش

و راهانیفیافته با نتایج حاصل از مطالعه 
ها فعالیت آن. ت داشتمطابق) 1393(نهمکارا

Colpomeniaاي ضدباکتریایی جلبک قهوه

sinousa را مورد بررسی قراردادند و از
-استاتی، متانولی و آبیهاي اتیل عصاره

ها نشان داد نتایج آن. متانولی استفاده کردند
ترین اثر را عصاره اتیل استاتی این جلبک بیش

S. aureus ،E. coliباکتري سه سویهبر روي 

و همکاران، فراهانی(داشتP. aeruginosaو 
را هافعالیت ضدمیکروبی جلبک.)1393

که در زیستیتوان به ترکیبات مختلف فعال می
Mtolera(وجود دارند نسبت دادهاآن and

Semesi, 1996.(گیري و نوع هروش عصار
حالل مورد استفاده نیز تأثیرات ضدمیکروبی 

هایی عصاره. دهدعصاره را تحت تأثیر قرار می
هاي متفاوت استخراج حاللها وکه با روش

وانند تأثیرات ضدمیکروبی تشوند میمی
ها از هاي خاص میکروارگانیزممتفاوتی در گونه

Nostroخود نشان دهند  et al., 2000).(
Beena وKrishnika)2011 ( طی

هاي خود فعالیت عصاره متانولی یشآزما
باکتري در برابرScenedesmusریزجلبک

Xanthomonas oryzae را به ثبت رساندند
ي اتانولی و هگزانی هیچ هاعصارهدر حالی که 
ي مختلف آزمایش شده هاغلظتفعالیتی در 
ي متفاوت را هاحاللیر تأثاین امر . نشان ندادند

یر نوع حالل در تأث. دهدیمبه خوبی نشان 
روي میزان خواصجلبکگیري هعصار
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و همکاران Raniaمطالعهدر آنضدمیکروبی 
سه هاآن. نیز به خوبی مشهود است)2008(

، Tolypothrx  ceitonicaگونه سیانوباکتري 
Anabaena oryzaeوSpirulina platen و

و Chlorella pyrenoidosaکدو ریزجلب
Scenedesmus quadricauda را با چهار

اتیل اتر، استون و اتانول يحالل متانول، د
باکتري برهاجلبکعصاره. گیري کردندعصاره

Bacillus subtilisباکتریایی بود دداراي اثر ض
.Cي مختلف هاعصارهه کضمن این

pyrenoidosa ي عدم رشدي هاهالهبه ترتیب
متر و میلی25و 25، 20، 15معادل 

.Sي هاعصاره quadricaudaي عدم هاهاله
متر میلی30و 25، 40، 30رشد معادل 
ي هاحاللرحاضپژوهشر د. تشکیل دادند

کلروفرمی و اتیل استاتی موجب افزایش 
میکروبی جلبک دداري در خواص ضیمعن

ترکیبات تقطبیدرجه شاید علت آن . شدند
میکروبی جلبک باشد که با توجه به این که دض

ي ذکرشده به ترتیب هاحاللدرجه قطبیت 
توان نتیجه گرفت که ه بد شایاست4/4و 1/4

جلبک داراي میکروبی اینداکثر ترکیبات ض
با توجه . هستند4/4-1/4قطبیتی در محدوده 

تري نسبت به یشبقطبیت ز به این که استون ا
است اما نتایج ر یل استات برخورداتکلروفرم و ا

نشان هاآنتري نسبت به یفضعباکتریایی دض
توان احتمال داد که به علت یمداده است، 

سایر اجزاي و تر، اکثر ترکیبات یشبقطبیت 
را ) از جمله مقدار فراوانی کلروفیل(جلبکی 

نهایت ر کند و دیمهمراه ماده فعال استخراج 
فعال زیستی با د در این نوع عصاره، نسبت موا

باکتریایی نسبت به کل محلول دخاصیت ض
و ي کلروفرمی هاعصارهاستخراجی در قیاس با 

شاهد این فرضیه . یابدیماتیل استاتی کاهش 
استخراج شده با حالل عصارهاست که این

تر تر، پررنگیشباستون به علت وجود کلروفیل 
با توجه به این نتایج، اجزاي فعال زیستی . است
قطبیت کم و ترکیباتی با بایدنظردمور
) 1994(و همکاران Pratt. ندباشدوستیچرب

جلبک زرا از ریاییباکتریداولین ترکیب ض
Chlorella کلرلینکردند کهجداسازي

)Clorellin(مخلوطی از کهکلرلین. ام گرفتن
ارندهد، بازاستکربنه 18اسیدهاي چرب 

گرم مثبت و گرم منفی هاييفعالیت باکتر
هاي یتحساسنیز به پژوهشگراندیگر .است

ماده بهقارچی و ي باکتریایی هاگونهمتفاوت 
در تفاوت احتماالً. اندکردهمیکروبی اشاره دض

د هاي گوناگون به مواحساسیت میکروارگانیزم
میکروبی به علت ساختار متفاوت د ض
Bacillusباکتري . استها یکروارگانیزمم
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subtilis که استهاي گرم مثبت يباکتراز
الیههاي گرم منفی، فاقد يباکتربرخالف 

خارجی در دیواره خود است  که این خود 
تواند سبب شود که ترکیبات فعال در آن یم

هاي گرم يباکتر. نفوذ بهتري داشته باشند
منفی به علت وجود الیه چربی در الیه بیرونی 

Ordog.2004 ,(هستند ر نفوذناپذیرت et al.(
هاي گرم منفیيباکتردر مطالعه حاضر نیز 

Pseudomonas aeruginosaو
Escherichia coliمقاومت را ازترین بیش

هاي آن خود نشان دادند که شاید یکی از علت
چنین هم. باشدهاآنساختار دیواره سلولی 

ي استونی و کلروفرمی ریزجلبک هاعصارهیر تأث
.Pو .coliEهاييباکتربر روي 

aeruginosaشبا پژوهSyed و همکاران
در پژوهشی دیگر.مطابقت داشت)2015(

ونه از گ10دخواص مهارکنندگی رش
برونه جلبک قرمزگ9ي سبز و هاجلبک
هاي گرم مثبت و گرم منفی بررسی ويباکتر

هاي يباکترعلیه هاگونهمشاهده شد که اکثر 
Pelegrin(گرم مثبت فعالیت بهتري دارند

and Morales, و Raniaپژوهشدر . )2004
عصاره اتیل استاتی جلبک )2008(همکاران 

Trichodesmium erythraeumدر برابر
معادليهاله عدم رشدB. subtilisباکتري 

ه کیصورتردمتر تشکیل داد میلی11با
که یک باکتري گرم E. coliنسبت به باکتري 

و همکاران درخشش. یرفعال بودغ، استمنفی 
ي هاجلبکباکتریایی داثرات ض1390در سال

و Laurencia snyderiaeدریایی 
Sargassum angustifoliumبررسی د را مور

ي هاعصارهنشان داد که هاآننتایج . قراردادند
مخلوط صورتهبآلی سلولی در واقع 

اي از ترکیبات شیمیایی متفاوت با پیچیده
احتماالًیکدیگر هستند که ر اثرات مختلف ب

بخش کوچکی از این ترکیبات نامشخص داراي 
و درخشش(هستند بیوتیکی فعالیت آنتی

عنوان پژوهشگرانیگر د. )1390، همکاران
Chlorellaي جلبک هاعصارهکه اندکرده

ها داردير باکترفعالیت متوسطی در براب
)Uma et al., 2011( . نتایج این مطالعه نشان

فعالیت Chlorellaداد که عصاره جلبک 
هاي مورد آزمایش گانیزمخوبی در برابر میکروار

توان به عواملی یمداشته است که علت آن را 
گیري و همانند روش استخراج، مدت زمان عصار

ي مورد استفاده نسبت داد که از هاحاللنوع 
پژوهشگراناین جهت با نتایج مطالعات سایر 

)Debro and Ward, 1979; Ordog et al.,

و همکاران Jayshree.ی داردخوانهم)2004
هاي خود درباره خواصیشآزماطی ) 2012(
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استفاده از روش ا بChlorellaباکتریایی دض
لکالوئیدها، فالونوئیدها، آرحضوفتوشیمیایی 

گلیکوزید را و فنل، تانن، ترپنوئیدها، ساپونین 
تواند علت خواص نشان دادند که می

.باکتریایی آن باشددض
ریزجلبک این مطالعه نشان داد که

Chlorellaمیکروبی مناسبی دداراي قابلیت ض
عنوان کاندیداي مناسبی تواند بهیمو است
نظر قرار داهداف بهداشتی و درمانی مبراي
میکروبی این دعالوه بر این، قدرت ض. گیرد

گیري ههاي عصاریر حاللتأثجلبک تحت 

شناسایی اجزاء دخیل در کهاستمتفاوت 
ي مختلف مستلزم هاعصارهمیکروبی دفعالیت ض

.استهاي تکمیلی فیتوشیمیایی یشآزماانجام 

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی 

دریغ سرکار خانم هادوي، خود را از زحمات بی
هاي گروه کارشناس محترم آزمایشگاه

گیالن و همچنین سرکارشناسی دانشگاه زیست
پور از موسسه تحقیقات خانم دکتر رمضان

.نمایندرشت ابراز میماهیان خاویاري
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Abstract
Regarding increasing rate of drug resistance among microbial pathogens, a

global search to find new antimicrobials from natural compounds with fewer
side effects has been considered by researchers. The aim of the current study
was to evaluate antimicrobial effects of different extracts of the microalga
Chlorella sp. grown under autotrophic condition. Algal cultivation was
performed in Zinder medium and the biomass was harvested at the end of log
phase. Different extracts were prepared using acetone, chloroform, hexane,
ethyl acetate and hexane-acetate as extraction solvents and antimicrobial
activity of the extracts was investigated against two Gram positive bacteria
(Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus), two Gram negative bacteria
(Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) and a fungal strain (Candida
albicans). Antimicrobial activity of the extracts was determined by measuring
the zone of inhibition (ZOI) using well-diffusion method. According to the
results, the chloroform and ethyl acetate mediated extracts showed the highest
antimicrobial activity compared to the other extracts. In conclusion, Chlorella
sp. extracts show good antimicrobial activity and antimicrobial efficacy depends
on extraction solvents.
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