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چکیده
ریزجلبــک ها گروهی بسیار متنوع از گیـاهان آبزی هستند که امروزه طیف کاربردی گستـرده ای در علم فنــــآوری زیستی یافتـه ادـد
این فتوسنتزکنندگان میکروسکوپی ،علی رغم دقش مؤثری که در تولید اکسیژن در روی کره زمین ایفـا مـی کننـد ،بـه دلیـک پـراکنش و
فراوادی باالیی که داردد تقریبا در تمام آب های روی زمین یافت می شودد ارزش باالی تغذیه ای و دیز پتادسیک این گیاهان میکروسـکوپی
در تولید ترکیبات فعـال زیستـی با کاربردهای متنوع دارویی و غـذایی ،هم چنین کاربری به عنـوان مـواد اولیـــه خـام جتـت اسـتجرا
سوخت های زیستیِ سازگار با محیط زیست (بیودیزل) و دیز کاربردی که در پایش و پاالیندگی آالینده های محیطی مادند فلزات سنگین،
سموم و علف کش ها داردد؛ این گیاهانِ کوچک مقیاس را ،در کادون توجه محققین بی شـماری در سراسـر ددیـا رـرار داده اسـت اگرچـه
پژوهش های فراوادی در سراسر ددیا بر پتادسیک های زیست فنـآوراده ی ریز جلبک ها متمرکز می باشد؛ امـا به دظر می رسد در کشـور ما
با وجود دسترسی به منابع آبی و تنوع زیستی باالی ریزجلبک ها به سبب شریط آب و هوایی ،تاکنون ظرفیت های بالقوه ی این منابع بـا
ارزش ،مورد توجـه کافی ررار دگرفته است لذا ،این گفتــار مروری اسـت بـر ظرفـــیت هـای بـالقوه ریزجلبـــک هـا بـرای استــفاده در
فنــ آوری های زیستی دوین که می توادد توجه محققین و عالرمندان به زیست فناوری دریایی را به منظور ادجام تحقیقـات در ایـن زمینـه
جلب دماید
کلمات کلیدي :ریزجلبک ،زیست فنآوری ،ترکیبات فعال زیستی ،محیط زیست ،ظرفیت های بالقوه

 -1استادیار ،گروه زیست دریا ،دادشکده علوم دریایی و اریادوسی ،دادشگاه مازددران ،بابلسر ،ایران *(مسوول مکاتبات)
-2دادشجوی کارشناسی ارشد ،گروه زیست دریا ،دادشکده علوم دریایی و اریادوسی ،دادشگاه مازددران ،بابلسر ،ایران
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مقدمه
جلبکها برخالف گیاهان عالی فارد ساختارهایی مادنـد ریشـه،

شود که توسط ارگادیسـمهـا ،عمومـاب بـا اهـداف خاصـی مادنـد

ساره و برگ میباشند و بر اساس ردهبندیهای دوین با توجه به

سازگاری با شرایط محیطی ،یا مقابلـه با استرسهایی همچـون

اصول خویشاوددی مولکولی ،علی رغم شباهتهای فراوادـی کـه

محدودیت منابع غذایی یا تغییـر شرایـط محیطی سـاخته مـی

در دارا بودن کلـروفیک و توادایی فتوسنتز بـا گیاهـان داردـد؛ در

شود و هیچ تأثیــری در هیچ یک از مرادــک تمایز ارگادیســم

سلسله دیگری تحـت عنـوان آغازیـان طبقـهبنـدی مـیشـودد

ددارد ( .)2بسـیاری از ایـن ترکیبـات ،در گودـههـای خاصـی از

جلبکها از لحاظ ساختار سلولی یوکاریوت بوده و از دظـر تنـوع

جادداران عملکردهای متنوعی چـون ممادعـت از خـورده شـدن

در اددازه ،دامنهی گسترده ای از ابعاد پیکوپالدکتودی ()4/2-2µ

( )Antifeedantتوسط شکارچیان ،جاذبهای جنسـی ،مـواد

تا گودههایی با اددازههای بیش از  14متر (جنگکهـای کلـ ) را

آدتی بیوتیکی و غیره داردد ()3 ,2

دربرمیگیردد بر اسـاس تجمـینهـا دـدود  14میلیـون گودـه

برخی از ریزجلبکها توادـایی سـنتز ادـواعی از ترکیبـات فعـال

جلبک تا امروز شناسایی شده است که بیشتـر آنهـا در گـروه

زیستـی را داردد که تولید آنها به روش سنتـز شیـمیایی بسیار

ریز جلبکها با ابعاد میکروسکوپی ررار داردد( )1سیادوباکتریها

دشوار است تحقیقات دشان میدهد که ریزجلبکهـا ،رـادر بـه

دیز گروهی از جادداران پروکاریوت شبیه به باکتریهـا هسـتند،

تولید طیف گسـتردهای از مـواد فعــال زیسـتی بـا اثـرات ضـد

که پیش از این در گروه جلبکهای سبز – آبی طبقهبندی می-

میکروبــی( ،)0ضد ویروســی ( ،)5ضـد رـــارچ ( ،)9ضـــــد

شددد ،اما امـروزه در سلـسه مودــرا و گــروه آرکئوبـاکتریهـا

دساسیت ( ،)7ضد ادعـقاد ( ،)8ضد سـرطـان ( )6و ضـد آدتـی

طبقهبندی میشودد سیادوباکتریهـا علـی رغـم شـباهتهـای

اکسیدادی ( )14مـیباشـند آنهـا ادـواع متابولیـتهـای فعـال

زیادی که از دظر اددازه و ساختار درودـی سـلول بـا بـاکتریهـا

شیمیایی را در درون سلول خود به عنوان دوعی مکادیسمِ دفاعی

داردد ،به واسطه دارا بودن کلروفیک و توادایی ادجام فتوسنتز بـه

در برابر عوامک سجت محیطی و چراکنندگان خـود تولیـد مـی

رادتــی از ســـایر بــاکتریهــا متمــایز مــیگرددــد سـیادــــو

کنند ( )11از سوی دیگر ،ریز جلبک هایی مادند Spirulina

باکتــــریهـا در برخـــی منــابع ،بـه عنـــــوان دجســــتین

 sp.و  Chlorella sp.از سـالیان بسـیار دور مصـارف غـذایی

فتوسنتـز کننـدگان در روی کره زمین معرفـــی میشودد ،کـه

داشته و امروزه دیز به عنوان مکمکهای غذایی طبیعی ،در جتت

با آزاد کردن اکسیژن از طریـ فتوسـنتز ،امکـان شـککگیـری

تأمین ترکیبات فعال مورد دیاز ادسـانها و هم چنین ،تغــــذیه

دیات را بر روی ایـن سـیاره فـراهم دموددـد در ایـن گفتـار از

و پــرورش دام هــای اهــــــلی و آبزیـــــان بــه ک ــار مــیرود

اصطالح عمومی "ریزجلبک" برای اشاره به هر دوگروه جلبـک-

عـــــالوه بر این ،مطالعــاتی در زمیـنــه ظرفیـت پاالینـدگی

های میکروسکوپی و سیادوباکتریها استفاده خواهد شد

ریزجلبکها در محیطهـای دریـایی بـر روی فلـزات سـنگین و

صرف دظر از تنوع در اددازه و ساختار سلولی ،ریزجلبکها تنـوع

سموم کشاورزی ادجام شده است ،که دتایج امیدوار کننـدهای را

چشمگیری در دوع ردگدادـههـای فتوسنتــزی از خـود دشـــان

منتشر دمودهادد ( )10-12در دهه اخیر ،ریزجلبـکها به عنوان

میدهند که در وارع دوعی سـازگاری بـا میـزان دـور در محـیط

تولیـدکنندگان بالقــوه ترکیبــآات آدتی بیوتیکی معرفی شده-

محسوب میگردد بر اساس دوع ردگدادههای موجود در جلبک-

ادد ترکیبات به دست آمده از آن ها بســیار متنــوع بوده و در

ها ،آن ها را به گـروه هـای سبـــز ،ررمــز ،رتـوه ای و طالیـی

برگیردــده طـــیف گستــــرده ای از مــواد شــیمیایی از جملــه

تقســیم میکنند که هر گـروه دماینـدگان متعـددی در گـروه

آلکالوئیدها ،ایندول ،ماکرولیدها ،پپتیـدها ،فنـک هـا ،اسـیدهای

ریــز جلبــکهــا داردــد ترکیبــات فعــال زیســتی (Bioacive

چرب و هیدروکربن های هالوژندار میباشد ( )15با این مقدمه

 )compoundsمعموال به متابولیت های ثادویه ای اطالق می-

میتوان گفت ،ریزجلبـک دامی عمـومی برای گروه بسیار متم و
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متنوعی از گیاهـان میکروسـکوپی است که در سالهای اخیر با

سیادوباکتری هاست ( )16 ,1این ریزجلبک بـا وجـود محتـوای

هدف بترهبرداریهای زیست فنآورادـه و تولیـد ترکیبـات فعـال

باالی پروتئین و ردگدادـه ،چربـی بسـیار کمـی دارد Nostoc

زیستی و محصوالت ارزشـمند و پرکـاربرد در صـنایع غـذایی و

 flagelliformeکه در چین به دام ” “fa caiشـناخته مـی-

داروئی و دیز در بحـث پایش و پاالیش محیط زیست ،به شـدت

شود ،از مواد غذایی اصلی مـردم بـه شـمار رفتـه و دارای ارزش

مورد توجـه پژوهشــگران ررار گرفتهاست به دظر می رسد ،ریز

ارتـصادی بـاالیی اسـت  N. flagelliformeمقـادیر زیـادی

جلبک ها و سیادوباکتری هـا رـادر بـه تولیـد طیـف گسـترده و

ردگدادـــه اکـــی دنـــون ( )Echinenoneو میکســـوزادتوفیک

متنوعــی از ترکیبـات فعــال زیستی می باشند که تاکنون بـه

( ،)Myxoxanthophyllهمچنــــــین آلوفیکوســــــیادین

طور کامک استجرا دشدهادد ایران ،به عنوان مـوهبتی التـی ،از

( ،)Allophycocyaninفیکوســــیادین ( )Phycocyaninو

من ابع غنی ریزجلبکی در دریای خزر و خلـیج فـارس برخـوردار

کلروفیـــک دارد ( )1به عـالوه ،داوی  16اسید آمینه است که

است که توجتـی در خور اهمــیت آن ،به ظرفیت های این ریز

 8اسید آمینه از این تعداد ،از اسید آمینـههـای ضـروری بـرای

جلبکها داده دشده است هدف از این مقاله ،ارایـه مـروری بـر

ادسان بوده و  35/8تا  38درصــد از اسـید آمینـههـای کـک را

کاربردهای متعدد زیست فنــــآوراده ی ریـز جلبـکهـا و دیـز

تشکیک میدهند ( )16عـالوه بر این ،این جلبک در طب سنتی

بررسی مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر کشورها در ایـن

چین از  044سال پیش در درمان بیماری هـای اسـتال ،فشـار

زمینه است تا مشوری بـرای پـژوهشگـران جتـت پـژوهش در

خون و هپاتیـت اسـتفاده مـیشـود گودـه ی دیگـر Nostoc

زمینه استفاده از این ظرفیتها باشد

 ، sphaeroidesبا دام محلـــی ” “Ge-Xian-Miشـناخته

تاریخچه استفاده از ریز جلبک ها

میشود که از مزارع بردج در مناط خاصی از چـین جمـعآوری

بومیان مکزیک و آفریقا از زمانهای باستان جلبک Spirulina

شده و مصارف غـذایی دارد ( Chlorella sp. )19ریزجلبـک

 sp.را به عنوان غذا استفاده میکرددد ( )19امـروزه هنـوز هـم

دیگری است که کشت آن در سطح تجاری و ادبوه ادجـام مـی-

ایــن جلبــک درمکزیــک از دریاچــه  Texcocoو در چــاد از

پذیرد و به عنوان یک ماده غذایی سالم ،به شکک پودر یا رـر

دریاچهی  Kossoromجمعآوری شـده و برای پجــت دـوعی

مورد استفاده رـرار مـیگیـرد ایـن ریزجلبــک ،اولـین بـار بـه

شیرینی و کیک محلی مورد استفاده ررار میگیرد Spirulina

منظــور کشـت آزمایشـــی ادبــوه ،در بوسـتون آمریکـا مـورد

 sp.ســــتم بزرگــی در ارتصــاد چــاد دارد ،بـهطـوری کـه

آزمایش ررار گرفت و بعدها کشت آن در اسراییک ،ژاپن و چـک

ارزش تجارت محلی آن ،بیش از صد هزار دالر تجمین زده شده

اســلواکی ددبــال شــد ( )24دجســتین پــروژه تولیــد تجــاری

اســت ( )17در دال داضـر ،اســپیرولیـنا به عنـوان مکمــک

 Chlorella sp.در ژاپن در سـال  1691و توســط شــرکت

غذایی در کشورهایی مادند تایلند ،چین ،ایاالت متحـــــــده و

 Nihon Chlorellaادجــام شـــد بـه ددبـال ایـن تولـــید،

هند ،کاربـــرد گسـتـرده ای داشـته و زیسـت تــــودهی ایـن

کارخـاده های تولیـد ایـن ریـزجلبــــک در کشـورهایی مادنـد

جلبک در استـجرهای روباز به منـظور تولیـــد تجــاری کشت

تایوان ،مالزی و ادـدودزی هـم تاسـید شـددد تـا سـال 1684

میشود برآوردها دشان میدهند که تولید سـاالده جتـادی ایـن

تقریبــاً  09مرکــز پرورش بــزرگ ریزجلبک ،در آسـیا ایجـاد

ریزجلبـک در محــدود  3444تــا  0444تــن مــی باشــد ()18

شــددد کــه تولیــد کننــده بــیش از  1444کیلوگ ــرم در مــاه،

ریزجلبک دیگری کـه از  2444ســال رــبک بـه عنـوان منبـع

بیومـاس ریزجلبــک  Chlorella sp.بوددــد ( )21در تایوان

غذایی باارزش و سالم توسط چینیها مورد اسـتفاده رـرار مـی-

بیش از  74کمپادی تولید کننده  Chlorella sp.وجود دارد و

گیـرد ،دوسـتو( ( )Nostoc sp.اسـت کـه متعلـ بـه گـروه

فروش ساالده آن ها به فراتر از  98میلیون دالر میرسد ( )1در
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ایران دیز به تازگی متجصصان "شرکت دادشپژوهان سبز رشم"

شناســـایی دمایـــد ( )32در طـــــول دهـــه  1694و 1674

موف به تولید دموده اولیه جلبـک  Spirulina Platensisدر

مقاومــت باکتریــایی بـه آدتــی بیوتیکهای موجود ،بـه یـک

این مرکز شددد که منبع غنی بتاکاروتن و ویتـامینهـای ب ،1

مسا له متم تبـدیک شـد ،بـه ددبـال آن فوریـت جسـتجو بـرای

ب  ،2ب  9و ب  12و تمـام اسید آمینههای ضـروری و دـاوی

ترکیبــات و متابولیــتهــای جدیــد در دســتور کــار تحقیقــات

مواد معددی متمی همادند آهن ،کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم

کــاربردی رــرار گرفــت (" )33داف" و همکــارادش ( )1699در

و دیز منبع غنـی از اسـیدهای چـرب ضـروری بـه ویـژه اسـید

زمره دجستین کسادی بوددد که دیاز به بررسـی ترکیبـات آدتـی

گامالینولئیک ( )GLAاست .استفاده از ریزجلبکها به عنـوان

بیوتیک مشت از ریز جلبک ها را ،برای اهداف درمـادی مطـرح

دارو ردمتی دتی بیش تر از تحقیقات سیستماتیک بر روی این

کرددد آن ها تأثیر عصاره های آلـیِ طیـف گسـترده ای از ریـز

گیاهــان میکروســکوپی دارد ( )22اولــین گــزارش از ترشــحات

جلبک های دریایی را ،در شرایط آزمایشگاهی بـر روی بـاکتری

سمی سیادوباکتری ها در سال  1617توسط "هـاردر" هنگـامی

های دریایی و خشکی مورد ارزیابی ررار داددد اگرچه آنها اثـر

که مشغول مطالعه بر روی  Nostoc punctiformeبود ارائه

ادتجابی عصــاره های جلبکـی را بر باکتری ها مشاهده کرددـد،

گردید و پد از آن مشـاهداتی از تـأثیر متـاری مـواد ترشـحی

اما هم زمان ،متوجه دوعی مقاومت باکتریـایی بـه عصـاره خـام

توسط ریزجلبــک ها ،بر رشد عوامـک بیمـاری زا و بـاکتریهـا

جلبکی دیز شددد ( )28در سال " ،1697بروس" و همکـارادش

منتشر گردید ( )23پرات و همکـارادش ( )1600دجسـتین بـار

گــزارش جداســازی دو مشــت کلروفیــک  aاز ریــز جلبــک

مجلوطی از اسیدهای چرب ( )chlorellinرا به عنوان ترکیبات

 Isochrysis galbanaرا داددد و پیشنتاد کرددد که ایـن دو

فعال زیستی از  Chlorellaاستجــرا دموددـد ،کـه فعــالیت

مشت کلروفیک  ،aبه طور فعال مسوول اثر آدتیبیوتیکی عصاره

باکتــری های گرم مثبت و گرم منفـی را در آزمایشـگاه متــار

های جلبکی مذکور می باشند ( )26هم چنین ،در سال ،1676

می دمود ( )23در دهه  1654غربالگری سیستماتیک ریزجلبک

مالینگولید ( )Malyngolideکه یک ترکیـب آدتـی بیـوتیکی

ها به منظور استجرا ترکیبات آدتـی بیوتیـک آغـاز شـد ()20

است از سیادوباکتریوم  Lyngbya majusculaاستجرا شد

اگرچه در طول دهه های پد از آن بیش تر مطالعات در زمینـه

و آزمایشات تکمیلی دشان داد که این ترکیب اثرات یکسـادی در

دارویـی ،بـر روی

متــار رشــد  Mycobacteriumو  Streptococcusدارد

ماکروجلبکها متمرکز بود؛ زیرا دسترسی به آن ها آسان تر بـه

( )30در دهه  ،1684دجستین ترکیبـات ضـد میکروبـی بـرای

دظر میرسید؛ با این وجود ،مطالعات در زمینه فعالیتهای ضـد

مصارف دارویی از ریزجلبکها استجرا شـده و غربـالگری ایـن

میکروبی و ترکیبات ضد باکتریایی ریز جلبک ها دیز به تدریج از

میکروارگادیسمهای فتوسنتزکننده ،برای دسـت یـابی بـه آدتـی

دهه  1654تا  1674شـکک گرفـت کـه اغلـب بـر کـاربرد ایـن

بیوتیکهـا رایـج تـر گردیـد ( )01-35لـذا ،گرچـه غربـالگری

ترکیبات در محیط زیست تمرکـز داشـت ( )31-25بـه عنـوان

سیستماتیک ریزجلبکها برای تولید مواد فعال زیستی در دهـه

مثــال" ،ســی بــور " ( )1656یــک گودــه ریــز جلبــــک sp.

 1654آغاز شد؛ اما در دهههای اخیر ،ریز جلبکهـا تبـدیک بـه

 Phaeocystisدر رطب جنوب شناسایی دمـود ،کـه رـادر بـه

کادون پژوهشهای گسترده محققین ،با هدف پیـداکـردن مـواد

ادتشار موادی است که باعث کاهش رشد باکتری اشرشـیا کلـی

جدیدی که ممکن است به تولید ترکیبات داروئی جدیـد منجـر

میشود و همچنین فلور دستگاه گوارش پنگوئنهـای کـه از آن

شود ،تبدیک شدهادد

ریز جلبک مصرف می کنند را بتبود میبجشد و یک سـال بعـد

کاربرد در صنایع غذایی

توادست این ماده شیمیایی فـرار (یـک اسـید اکریلیـک) را کـه

یکی از چالشهای ررن  21تأمین غذا با کیفیت مناسـب بـرای

مســوول فعالیــتهــای ضــد باکتریــایی ایــن ریزجلبــک اســت،

ادسانهاست؛ به گودهای که این تولید ،کم تـرین خطـر را بـرای

استجرا ترکیبات فعـال زیسـتی بـا خـوا

03

تنوع زیستی ریزجلبک ها ،ظرفیتی بالقوه ...

محیط زیســت داشته باشد از طرفی ،رژیم غـذایی پرکـــالری

کشت شده و مصرف خوراکی دارد این جلبک هـم چنـین ،بـه

در کنار سبک زددگی مدرن ادسان ها ،منجر به ایجاد چالشهای

دلیک محتــوای پروتئینــی بسیار باالیی که دارد ( 53تا ،)%95

مربوط به سالمتی مادند چـاری ،بیمـاری هـای رلبـی ،دیابـت و

در سفرهای فضایی به عنوان یک منبع غذایی بـرای فضـادوردان

غیره گشته است لذا ،امـروزه صنــایع غـذایی بـا تمـــرکز بـر

استفاده میشود ( )54در سال های اخیر ،تولید "پروتئین های

ارتقـای سالمت مصرف کنندگان ،سعی در غنـی سـازی رژیـم-

جلبکــی بافــت دار" کــه بــه اختصــار Texturized (TAP

غذایی با افزودن ویتامین ها و مکمک های غذایی دارد باال بودن

 )Vegetable Proteinدامیده می شود ،کاربرد جلبک هـا در

ارزش غذایی و دسترسی دسبتاب آسان به برخی از ریزجلبـک هـا

صنایع غذایی را رود بجشیده است  TAPبا دام هـای تجـاری

سبب گردیده تا از زمان های بسیار دور ،این گروه از موجـودات

مجتلف ،به عنوان جایگزین مناسبی برای گوشت در رژیم هـای

در سبـد غــذایی ادسان ها و دیوادـات رـرار داشـــته باشــند

غذایی مطرح است برای تولید این دوع پروتئین هـا ،از فنـآوری

ریز جلبک ها منابع طبیعی سرشاری از کربوهیدرات ،پـروتئین،

های خاصی برای استجرا پروتئین های جلبکـی اسـتفاده مـی

فیبــر و آدزیم بوده و مقادیر رابک توجــــتی از ویتـامین هـای

شـود ،کــه محصــول بــه دسـت آمــده دارای مــادهی زمینــه ای

و آ و دیز امالح معـددی چـون یـد ،پتاسـیم ،آهـن،

اسفنجی شکک و فیبردار است و از دظر ساختار بسیار شـبیه بـه

گروه ب،

منی زیم و کلسیم داردد از سوی دیگر ،بسیار کم کـالری بـوده و

گوشت می باشد ()51

می توادند به عنوان مکمک هـای غـذایی در رژیـم هـای غـذایی

از  Chlorella vulgarisترکیبـــات دگتداردـــده طبیعـــی

مجتلف مورد اسـتفاده رـرار گیردـد ( )02امـروزه ،روغـن هـای

اســتجرا مــی شــود ،کــه بــه عنــوان مــواد دگتداردــده میــوه و

سرشار از اسـیدهای چـرب غیراشـباع و آدتـی اکسـیدان هـای

سبزیجات به کار میرودد  Dunaliella salinaکه امـــروزه

موجود در ردگداده های فتوسنتزی ریزجلبک ها (کاروتنوئیدها)،

با روش های دوین و در مقیاس بسـیار زیـاد در ددیـا بـه عنـوان

کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع غذایی دریائی یافتـه اسـت

منبعی از بتا-کاروتن و گلیـسرول پرورش داده میشود دیــــز،

در میان ریزجلبـک هـا ،گودـه هـای ،Chlorella vulgaris

از ریزجلبک های مطرح در صـنایع غـذایی اسـت از بتاکـاروتن

 Dunaliella salina ،Haematococcus pluvialisو

برای تولید ردگ های خوراکی و مکمک های ویتامین

استفاده

 Spirulina maximaدر دال داضر به طور گسـترده ای در

میشود هم چنین برای افـزایش ردگ گوشت ماهی و زرده ی-

جتان برای تولید مکمک های غذایی برای ادسان ها و به عنـوان

تجم مرغ و ردگ زرد مارگارین و دیـز بـه عنـــوان افزوددـی بـه

مواد افزوددی مغذی به غذای دام ها اسـتفاده مـی شـودد ریـز-

غذای دام ها برای افزایش سالمتی و باروری مورد استفاده رـرار

جلبکهای مذکور ،به دلیک محتوای پروتئینـی و ارزش غـذایی

می گیرد ( )02بتـاکاروتن طبیعـی بـه دلیـک خـوا

فیزیکـی

باالیی که داردد و دیز به سـبب اینکـه پـرورش آن هـا بـه طـور

ویژه ای که دارد ،دارای مزایایی دسبت بـه بتاکـاروتن مصـنوعی

مصنوعی بسیار ساده است ،شناخته شده ترین گوده ها محسوب

است ،به ویژه اینکه بتاکاروتن طبیعی محلول در چربی اسـت و

می گرددد ( Spirulina maxima )00 ,03منبعی سرشـار

عامــک مؤثری بر ضد سرطان و بیماری های رلبــی بـه شـمار

از پروتئینها ( ،)05اسیدهای چرب غیراشـباع ( ،)09ردگدادـهها

می رود اخیـراً مؤسسـه ملـی سـرطان اعـالم کـرده اسـت کـه

( ،)08 ,07ویتامینها و فنولها ( )06 ,05است ،کـه بـه عنـوان

بتاکــاروتن دارای خــوا

ضدســرطادی اســت بــدین ترتیــب،

یکی از مغذی ترین مکمک های غـذایی ،شـترتی جتـادی یافتـه

یافتههای جدید منجر به افزایش تقاضا برای بتاکاروتن طبیعـی

است ریزجلبک  Chlorella sp.در گروه جلبک های سبز که

جتت استفاده در صنایع غذایی شده است اگرچـه محـدودیت-

در آب شیرین رشد میکند ،در تایوان ،ژاپن ،مـالزی و فیلیپـین

هایی دیز در کاربرد بتا کاروتن طبیعی در صنایع غـذایی وجـود

فصلنامه ادسان و محیط زیست شماره  ،01تابستان69
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آخوددیان و همکار

دارد ،زیرا ردگهای داصک از این ترکیب طبیعـی ،در برابـر دـور

می توان به جـند هـای ،Thalassiosira ،Chaetoceros

پایــدار دبوده و با طبـخ غذا بیردگ میشودد امـا علـی رغـــم

 Isochrysis ،Tetraselmisو  Nannochloropsisاشاره

این محدودیتها ،تقاضای بازار برای ردگ های غـذایی طبیعـی

دمود که به طور مستقیم یـا غیـر مسـتقیم خـورا( الروهـای-

داصک از ریزجلبکها بسیار افزایش یافتـه اسـت ( )02امـروزه،

پرورشی میشودد ()21

ریزجلبکها را به عنوان مکمکهای غذایی یا ردگهـای طبیعـی

روش های غیر مستقیم استفاده از ریزجلبکها شامک استفاده از

غذا ،به غذاهایی مادند پاستا و اسنک یا دوشـیددیها میافزاینـد

آن ها برای پرورش زئوپالدکتونهـایی چـون آرتمیـا ،روتیفـر ،و

()03

دافنــی است که به دوبــه خــود به عنوان منابع غـذایی بـرای

ریزجلبک ها ده تنتا در تغذیه ادسان ها دقش متمی داردد ،بلکه

الرو ماهیها استفاده مـی شـودد چنـدین شـرکت تولیدکننـده

منابع غذایی بسیار مناسبی برای صنایع آبـزی پـروری و تغذیـه

خورا(هــــای آبزیپــــروری در ددیـــــــا ،از  Chlorellaو

آبزیان پرورشی می باشند از ریزجلبک ها می تـوان بـه عنـوان

 Spirulinaو یا ترکیب آن دو برای تولیدمحصـوالت اسـتفاده

غذای زدده در تغذیه ی صدف ها (اویسترها ،کلم ها و ماسک ها)

مــی کننــد از ریزجلبکهــایی مادنــد ،Dunaliella salina

و دیز توتیا و خیار دریایی استفاده دمود هم چنین برای پرورش

 Haematococcus pluvialisو  Spirulina sp.دیـز بـه

الرو ماهی ها و دیز افزایش زیست تـوده ی زئوپالدکتـون هـا در

عنـــوان منابع طبیعی ردگدادـــهها ،در مراکـز پـرورش میگـو،

مراکز پرورش ماهی به کار می رودد ()52

ماهی آزاد و ماهیان زینتی به منظور ایجاد ردگ در آدتا استفاده

استفاده از ریزجلبـکها به عنوان یک منبع غذایی برای پرورش

می شود طی چتار دهه ی اخیر ،چند صد گودـه ریزجلبـک بـه

آبزیــان ،ایــن مزیـــت را دارد کــــه مــی توادــــد بــــدون

عنوان غذای آبزیان مورد مطالعه ررار گرفته است ،دردـالی کـه

تأثیــرپذیـــــری از تغییرات ارلیمی و آلودگی محیط زیسـت،

امروزه تنتا کمتر از بیـست گوده در آبزیپروری مـورد اسـتفاده

در مجزن های بسته به صورت کـامال بتداشـتی کشـت شـده و

رــرار میگیردــد عـــــالوه بــر ایــن ،ایــده ی استفــــاده از

بدون ریسـک وجـود آلـودگی ،در صـنایع آبـزی پـروری مـورد

ریزجلـبکها به عنوان منبع تغذیـه بـرای دام هـای اهلـی دیـز

استفاده ررار گیـــرد برای مثال ،در یک مرکز پرورش دوکفه-

مطرح است امروزه ،از ذرت و دادههای دیگر برای خورا( دامها

ای هــا در هوکایــدو ،از  Chaetoceros calcitrunsبــرای

به منظور تولید گوشت استفاده میشود و به طـور میـادگین بـه

تغذیه صدف ها استفاده می شود بدین ترتیـب امکـان پـرورش

ازای تولید هر کیلوگرم گوشت گوسـاله 11 ،کیلـوگرم دادـه بـه

ایمن و پایدار صدفها ،بدون دگرادی از عواملـی که سبب کاهش

مصرف تغذیه دام مـی رسـد در رـرن داضـر ،کـه دگرادیهـای

دجـــم تولید آدتا میگـردد ،مادنـد کـاهش منـابعِ غـذاییِ در

مربوط به کمبود غذا داشی از افزایش جمعیت وجـود دارد ،ایـن

دسترس به دلیک شرایطِ بد آب و هوایی و یا شیوع بیماری های

سؤال مطرح است که استفاده از داده های غـذایی ،بـرای تولیـد

ویروسی در صـــدفها بـه دلیـک استفــــاده از منـابع غـذایی

گوشت دام ها تـا چـه دـد مقـرون بـه صـرفه اسـت از طرفـی

آلــوده ،در این مرکز فراهـم است ()53

ریزجلبکهــا دــاوی مقــادیر مناســبی هیــدرات هــای کــربن،

ریزجلبــکهــایی کــه امــروزه بیشــترین کــاربرد را در صــنایع

پروتئـین ،چربی و مواد معــددی بـوده و مـیتوادنـد بـه عنـوان

آبزیپــروری داردــد عبارتنــد از جــند هــای ،Chlorella

منبع تغذیه ای برای پرورش دام های اهلـی ،بـه منظـور تولیـد

،Tetraselmis
،Phaeodactylum

،Pavlova ،Isochrysis

گوشت از آدتا ،مورد استفاده ررار گیردد ()53

،Chaetoceros

در دــوزه پــرورش دیوادــات اهلــی ،ریزجلبــک  Spirulinaو

 Skeletonema ،Nannochloropsisو Thalassiosira

تاددی  Chlorellaبرای تغذیـه بسـیاری از دیوادـات مادنـد

از ادواع ریزجلبـکهای مورد استفاده برای تغـــذیه الروهـا دیـز
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گربه ،سگ ،ماهی آکواریومی ،پرددههای تزیینی ،اسب ،ماکیان و

محققین ررار گرفته است لیست برخی از ترکیبات فعال زیستی

گاو به کار میرودد ()21

جلبکی در جدول  1خالصه شده است ()02

امروزه اهمیـت اسـیدهای چـربِ غیراشبــــاع بلنـد زدجـــیره

جدول  -4برخی از ترکیبات فعال زیستی استخراج شده

(اسیدهای چــرب امگا) مادنــد اسید ایکوزاپنتادوئیک ( EPA

از ریزجلبک ها ()19 ,4

acid

icosapentaenoic

also

 ،) orاســـــید

ریز جلبک

دوکوزاهگزادوئیــک ) (DHAو اســید آراشــیدودیک ،در تغذیــه

تولیدکننده ترکیب

ادسان بر کسی پوشیده دیست این ترکیبات بـه وفـور در روغـن

Pavlova,
Nannochloropsis
monodus,
Phaeodactylum

ماهی یافت می شودد در دالی که مـاهی رـادر بـه سـنتز ایـن
ترکیباتِ باارزش دیست ،بلکه منشاء آن ها ریزجلبکهایی اسـت
که توسط ماهی خورده میشودد ( )54از آدجا که در سال هـای
اخیر صید جتادی ماهیان کاهش یافته است ،لذا محققین به فکر

Crypthecodinium
Schizochytrium
Spirulina sp.

ایجـاد روشهـای کشـت صــنعتی بـرای تولیـد ریزجلبـکهــا و
استجرا این اسیدهای چرب با ارزش از آن ها افتاده ادد
هم چنـین ،استفـــاده از ژنهـای ریزجلبـــک بـرای تولیـــد
اســــید دوکوزاهگزادوئیــک و اســید آراشــیدودیک در گیاهــانِ
تراریجته دظیر سویا ،داده کتان ،تــوتـــــون و تنبـاکو گـزارش
شده است و تولید اسـید دوکوزاهگزادوئیـک در سـویا و خـردلِ

Porphyridium
Spirulina platensis
Porphyridium
cruentum
Dunaliella salina
Haematococcus
pluvialis

( )Brassica junceaتراریجته ،با افزودن ژنهای ریزجلبکـی
که برای تولید این دو اسید چرب الزمند به مجموعهی ژنهـای
این گیاهان ،اثبات شده است ()50
از طرفی ،استـــفاده مسـتقیم غـذایی از ریـز جلبکهـایی کـه

این مواد غـذاییِ بـا ارزش بـه رژیـم غـذایی باشـد بسـیاری از
کشورهای جتـان از جلبـکهـای دریـایی بـه عنـوان کودهـای

خا

و مکمکهای غذایی دیوادـات اسـتفاده میشـود جلبـک

رتوهای خشک داوی تقریباً  %54ماده معددی است برای مثـال
 Ascophyllum nodosumدارای  55عنصـــر ریزمغـــذی
کمیاب است ( )55در سال های اخیر ،استجرا ترکیبات فعـال
زیستی از ریزجلبک ها با اهداف تغذیه ای به شدت مورد توجـه

اسید
دوکوزاهگزادوئیک
)(DHA
اسیدگاما لینولئیک
)(GLA
اسید آراشیدودیک
)(AA
فیکوسیادین
فیکواریترین

اسیدهای
چرب بلند
زدجیره
غیراشباع
)(PUFA

فیکوبیلی
پروتئینتا

بتا-کاروتن
آستازادتین

کاروتنوئیدها

لوتین

Euglena gracilis

آلفا-توکوفرول
(ویتامین )E

Prototheca
moriformis
Chlorella spp.

اسید اسکوربیک
(ویتامین )C

Amphidinium ,
Prorocentrum,
 Dinophysis,و برخی
دیگر از دینوفالژله ها

کشاورزی اسـتفاده میکننـد امـروزه از جلبـک رتـوهای بـرای
استجرا ریزمغذیها و درشت مغذیها ،برای کودهـای گیـاهی

اسید
ایکوزاپنتادوئیک
)(EPA

بیوتین

تولیدکنندههای اولیـه ی این اسیدهای چـرب غیراشـباع بلنـد
زدجیره هستند ،دیز می توادد کارآمـدترین روش ،بـرای افـزودن

ترکیب فعال

نوع ترکیب

Aphanizomenon
flosaquae
Porphyridium
cruentum

ویتامین ها

اسید اوکادائیک
()Okadaic acid
گودیاتوکسین ها
()Gonyautoxins

سموم جلبکی

یسوتوکسین ها
()Yessotoxins
اسیدهای آمینه شبه میکوسپورین
(MAA: Mycosporine-like
)amino acid
پلی ساکاریدها

کاربرد درحوزه سالمت و صنایع دارویی
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ریز جلبک ها رادر بـه سـنتز ترکیبـات فعـال زیسـتی متنـوعی

داردد ( )91متابولیت های بـه دسـت آمـده از ریزجلبـک هـای

درمـادی

یوکاریوتی بسیار متنــوع بوده و در برگیردده طیف گسـترده ای

منحصر به فرد دیده می شود بررسی ها دشـان داده اسـت کـه،

از ترکیبات شیمیایی از جمله آلکالوئیدها ،ایندول ،ماکرولیـدها،

میکروارگادیسم هـای دریـایی دارای پتادسـیک بـاالیی در تولیـد

پپتیدها ،استوجنین ها ،ترپن ها ،فنک هـا ،ایزوپردوئیـدها ،پلـی-

ترکیبات دارویی طبیعی هستند ( )57برای مثـال ،مـاده فعـال

کتیدها  ،پپتیدهای غیر ریبوزومی  ،اسیدهای چرب اشباع دشده

ضـــد میکروبـــی موجـــود درعصـــاره بـــه دســـت آمـــده از

و هیدروکربن های هالوژده فرار می باشد ( )92 ,15که تعـدادی

ریزجلبـک  Chaetoceros muelleriترکیبـی از اسـیدهای

از این ترکیبات ،توادایی متار رشد میکروارگادیسم های بیمـاریزا

چرب است؛ دردالی که ترکیبات ضد میکروبی شناسـایی شـده

را داردد ( )91و فعالیت ضد باکتریایی علیـه عوامـک بیمـاریزای

در عصاره های به دست آمده از  Dunaliella salinaده تنتا

ادسادی داردد ( )90 ,93بسیاری از این ترکیبات را می تـوان بـه

شامک چند دوع اسید چرب ،بلکـه ترکیبـاتی مادنـد آلفـا و بتـا

آســادی و بــا ایجــاد شــرایط محیطــی خــا

بــرای ایــن

یودون ،بتا دئوفیتادین ،سیکلوسـیترال و فیتـول دیـز مـی باشـد

میکروارگادیسمها ،تولید دمود ()95

( )58سویه های مجتلفی از سـیادوباکتری هـا ،رـادر بـه تولیـد

امروزه در مناط مجتلف ددیا ،عصاره هـای رطبـی و غیررطبـی

متابولیت های درون سـلولی و بـرون سـلولی بـا فعالیـت هـای

مستجر از سیادو باکتری ها ،بـرای ارزیـابی فعالیـتهـای ضـد

ضد باکتریایی ،ضد رارچی و ضد ویروسی

باکتریایی مبتنی بر سنجش آزمایشگاهی سلول ها ،مورد مطالعه

می باشـند تحقیـــقات متعـــددی ،خاصـیت ضدسـرطادــی،

ررار گرفته است دتایج بسیاری از مطالعات برروی ارزیابی اثرات

تقویت سیستم ایمنی ،سـمزدایی ،ضـــد دیابـت ،ضـد التتـاب،

آدتی بیوتیکی عصاره های جلبکی ،دشـان داده کـه گودـه هـای

گوارشی ریزجلبکهای  Chlorellaو

جمع آوری شده از زیستگاه های مجتلف (به عنوان مثال خا(،

 Spirulinaرا اثبات دموده است ( )56استفاده از ریزجلبک ها

دریا و آب شی رین) داوی منابع غنی از مواد متارکنندهی رشـد

به عنوان منابع تولید آدتی بیوتیک ها مزایــــای بسـیاری دارد

باکتری های گــرم مثبت و گــرم منفی هستند ()73-99 ,36

از جمله این کـه آن هـا دارای تنـوع و پـراکنش بسـیار زیـادی

با این دال ،اطالعات کـافی در مـورد ایـن ترکیبـات در دسـت

هستند ( ،)20 ,21رـــادر به رشــد در مجـــــازن زیســــتی

دیست تجریب دیواره سلولی باکتری های گـرم مثبـت و گـرم-

در مقیاس ادبوه و با استفاده از محیط های کشـت ارزان ریمـت

منفی (شامک استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سـیلین یـا

بوده ( )20 ,23و رابلیت دگتداری به روش ادجماد را دیـز داردـد

 ،)MRSAتحت تأثیر مقادیر بسیار جزئی عصـاره ریزجلبـــک

()94

 Phaeodactylum tricornutumرا ،بــه ترکیــب اســید

اثرات ضد باکتریایی

ایکوزاپنتادوئیک که توسط این دیاتومه سنتز مـی شـود دسـبت

امروزه مسالـــهی افـزایش مقاومت باکتــــری هـا دسـبت بـه

دادهادد ( )70این ترکیب ،دوعی اسید چـرب امگـا  3اسـت کـه

آدتی بیوتیک های موجود ،باعث تشوی محققین به اسـتفاده از

عمدتا در ترکیبات دیواره سـلولی ریزجلبکتـای منـاط رطبـی

منابـــ ع جدید آدتی بیوتیکی و تمرکـز بـر اسـتجرا ترکیبـات

یافت شده و از آدجایی که برای زئوپالدکتون هـای چراکننـده از

فعال زیستـــی از منابـــع جایگزین گردیـــده اسـت یکـی از

این ریزجلبکها سمی میباشد ،دوعی مکادیسم دفاعی برای این

ایــن منابـــــع جــایگزین ،ترکیبــــات بالقـــــوه موجــود در

ریزجلبــکها محســوب مـیگـردد ( )75همچـــــنین ،ایـن

ریزجلبک های یوکاریوت و سیادوباکتری های دارای کلروفیک a

اسیدچرب به عنوان پیش ماده ی سنتز ترکیبـات آلدئیـدی بـه

می باشد ،که پتادسیک باالیی در تولید متابولیت های ثادویـــــه

کــار مــیرود ،کــه ایــن ترکیبــات ،بــر روی زئوپالدکتــون هــای

آدتی بیوتیکی و وزن مولکولی کمتـر از  3444دالتـون

چراکننده (کوپه پودا) از این ریزجلبـک هـا ،اثـرات زیـان آوری

هستند که در بـین ایـن ترکیبـات ،مـوادی بـا خـوا

متفاوتی مادند خوا

ضد فشار خون و خوا

با خوا
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داردد و لذا ،دقش بازداردده ای بر روی چرای آدتا ایفا می دمایـد

است ( ، )80با این وجود ،مطالعات اخیر در رابطـه بـا سـاختار و

P.

عمــلکرد این ترکیبــات دشـان می دهــــد که ایـن توادایــی

 Tricornutumدیــز فعالیــت ضــد باکتریــایی علیــه بــاکتری

بــه هــر دو عامــک طــول زدجـــــیره و درجــه اشب ــاع شــدگی

بیماریزای گرم مثبت Staphylococcus aureusدشان داده

اسیدهای چرب بستگی دارد ()85

است در تحقی دیگری ،مقادیر زیادی از اسـید پالمیتولئیـک و

در میان اکسی لیپین های مستجر از ریزجلبـــک هـا ،اثـرات

سایر اسیدهای چرب فعال زیستی در مورفوتی دوکی شکک P.

ضد باکتریایی آلدئیدهای اشباع دشده بسیار شایان توجه اسـت

 tricornutumشناسایی گردیـد کـه دتـی در غلظـت دـاچیز

ایـن ترکیبــات بوســیله گودــه هــای مجتلــف دیــاتوم هــا مادنــد

(میکرومول) فعالیت ضدباکتریایی بر روی بـاکتری هـای گـرم-

 Skeletonema costatumو Thalassiosira rotula

مثبت داشــــته و بالفاصــله پد از مجاورت با باکـــتری هـا،

ساخته می شودد یکـی از ایـن ترکیبـات دکادینـال اسـت کـه

اثر کشنده خود دشـــــان مـی دهـد ( )77عصـاره ی سـلولی

ادتماال از مشتقات اسید آراشیدودیک اشباع دشده (C20:4 n-

گوده های مجتلف ریزجلبک های یوکاریوتی ،اثـرات متارکننـده

) 3بوده و فعالیت ضدباکتریایی بسیار روی بر روی ادواع متمـی

ای بر روی هر دودوع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و دیز

از بــاکتری هــای بیمــاری زای ادســادی از جملــه  MRSAو

بر روی  Mycobacterium tuberculosisدشان داده است

( Haemophilus influenzaبه ترتیـب بـا دـدارک غلظـت

( )82-78ریزجلبــک  P. tricornutumمی توادـد دتــــی

بازداردده ( )MICبرابر  7/8و  1/6میکرگرم بر میلی لیتر) دشان

در مقادیر بسیار جزئی (در دد میکرومول) ،سبب تجریب دیواره

می دهد هم چنین  ،اثر متاری این ترکیب بر روی رشد و بقای

سلولی در هر دوگروه باکتری هـای گـرم مثبـت و گـرم منفـی

بـاکتری هـای  E. coliو  Pseudomonas aeruginosaو

(دتی  )MRSAگردد و به دظر می رسد که این عمک تجریبی،

دیــز  Staphylococcus aureusو Staphylococcus

مربوط به وجــود اسـید ایکــوزاپنتادوئیـــک در عصـــــاره ی

 epidermidisاثبات گردیـده اسـت ایـن ترکیـب همچنـین،

این ریزجلبک می گردد ( )79 ,70عصــاره ی مـــایع اتـادولی

سبب اختالل در رشد طیف متنـوعی از بـاکتری هـای دریـایی

به دست آمـده از ریزجلبـک Haematococcus pluvialis

گــــرم منفــــی مادنــــد hydrophila

،Aeromonas

(در مردله ی ررمز) ،اثر آدتی باکتریال بر روی باکتری گرممنفی

،Listonella anguillarum

( )79اســـید هگزادکاترینوئیـــک موجـــود در عصـــاره

Alteromonas

Photobacterium phosphoreum

 E. coliو باکتری گرم مثبت  S. aureusدشان می دهـد کـه

،haloplankti

این اثر مربوط به وجود اسیدهای چرب کوتـاه زدجیـره بـه دـام

و  Psychrobacter immobilisو گـــرم مثبـــت مادنـــد

اسید بوتادوئیک و اسید متیک الکتیک می باشد ( )83ترکیبـات

citreus

Micrococcus

به دست آمده از عصـاره ی خـالس سـازی شـده ی ریزجلبـک

می گردد ( )77این یافته ها می توادد پتادسیک ریزجلبک هـا را

 ،Scenedesmus costatumاثـرات ضـدباکتریایی در مـزارع

برای تولید ترکیبــــات ضـد باکتریـایی و تتـــیه بســیاری از

پرورش ماهی دشان داده است و این اثرات به وجـود اسـیدهای

آدتـی بیوتیک های جدید دشان دهــد از سوی دیگر ،برخـــی

چرب بلند زدجــیره (بیشـتر از  14کربنـــه) در ساختمـــــان

از مطالعات ،دوعی اثر متاری اختصاصی عصاره ریزجلبــــکی را

این ترکیبات ،که سبب القاء لیـز در پروتوپالسـت سـلول هـای

بر روی باکتری های گرم مثبت مقاوم ،از جمله  MRSAدشان

باکتریایی میگرددد ،دسبت داده شده است اثرات ضـدباکتریایی

داده است ( )87 ,89این یافتـه های جالب توجـه ،بـا توجــــه

اسیـدهای چرب و توادایی این ترکــیبات در ایجـاد اختـــالل

به دیاز فوری به تولید آدتی بیوتیکهای موثر در برابر ارگادیسم-

در رشد و بقاء باکتری ها ،ادد( زمادی است که اثبـات گردیـده

های گرم مثبتِ مقاوم مادند استافیلوکو( مقاوم به متی سیلین،

 Planococcusو luteus
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پنوموکــک مقــاوم بــه پنــی ســیلین و اریت ــرومایسین و دیــز

شناخته شـده تـر هسـتند ،معطـوف مـی باشـد پـژوهشهـای

ادتروکو(ِ مقـــاوم در برابــر وادکــومایســین می باشـد ()88

متعددی در سرتاسر ددیا در دهه های اخیر بـا هـدف اسـتجرا

با این دال ،تعداد مطالعـات متمرکز بر جداسـازی و شناسـایی

ترکیبات آدتی بیوتیکی و ارزیابی اثـرات آن هـا بـر بـاکتری هـا

این متابولیت های آدتیباکتریایی هنوز هـم بسـیار کـم اسـت و

صورت پذیرفته است که مواردی از آن ها در جـدول  2خالصـه

عالرــه محققــان بیشــتر بــه ســایر میکروارگادیســمتا ،از جملــه

شده است

اکتینومیست هایی که در دال داضر برای تولید آدتـی بیوتیـک

جدول-1برخی ترکیبات آنتی باکتریایی استخراج شده از ریزجلبک ها
منبع

ریزجلبک تولید کننده

ترکیب فعال

()76 ,77

Phaeodagtylum tricornutum

اسید ایکوزاپنتادوئیک

()83

Haematococcus pluvialis

اسید بوتادوئیک و
متیک الکتات

()86
()89

Chlorococcum HS-101
Dunaliella primolecta
Fischerella sp.
Phaeocystis sp.

اسید آکریلیک

()30
()64

Lyngbya majuscule
Lyngbya sp.

گاما الکتون -مالینگولید،
پاهایوکولیدA

()32

اسید آلفا لینولنیک

()61

Navicula delongnei

استر

()62

Fischerella ambigua

آمبیگول  Aو ،B
پارازیگوین

()63

Microcystis aeruginosa

کاواگوچی پپتین B

()39
()60

Nostoc commune

دوسکومین،
دی ترپنوئید،
آدتراکوئینون

()65
()69

Nostoc sp.

دوستوسیکلین ،A
دی ترپنوئید

()67

Oscillatoria redekei

اسید کوریولیک،
اسید آلفا دیمورفکولیک

()68

Fischerella p. S

()66

Pithophora oedogonium

آلکالوئیدها (آمبی گویین Hو  Iایزودیتریک
عصاره اتادولی

سوال باری مادده این است که تحت چه شرایطی ایـن ترکیبـاتِ

شرایط محیطـی دیـز وابسـته اسـت از آدجـا کـه تولیـد مــواد

فعال زیستی تولید می شودد و یا سنتز آن ها افزایش می یابـد

فعــــــال زیســتی تحــت عنــوان متابولیــت هــای ثادویــه ،در

کدام گودــه هـای باکتریـایی دسـبت بـه ایـن ترکیبـات فعـال

ریزجلبک ها ،به منظور کمک به زدده ماددن آن هـا در شـرایط

دساستردد و این ترکیبات ،چگوده و با چه مکادیسمی بـر روی

دامطلــوب محیطـی رخ می دهد ()141؛ بنــــابراین  ،تغیــیر

باکتری ها عمک متاری اعمال می کنند ( )144به دظر می رسد

در درجه درارت ،دور ،اسیدیته و شـوری محیط کشـت و دیـــز

تولید متابولیت هـای ثادویـه در گودـه هـا و دتـی سـویه هـای

در دسترس بودن مواد غذایی ،به طـور مـؤثری بـر سـنتز مـواد

مجتلف ریز جلبـــک هـا متفـاوت اسـت ( )141و ادتمـاال بـه

فعـال زیستی در ریز جلبـک هـا اثـر مـی گـذارد ()145-142
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بنابراین ،ارزیابی دری از مرادک و شرایط رشد هر سویه ،هنگام

از عوامک تأثیرگذار در تحریک  Scytonema sp.بـرای تولیـد

مطالعه تولیداتِ ضد باکتریایی آن ضـروری اسـت "الـوطنی" و

ترکیبات ضد باکتریایی اسـت ( )112تحقیقـات دیگـر ،تاثیـــر

همکارادش ( )2412فعالیت ضد باکتریایی عصاره ریز جلبکتایی

در دسترس بودن مواد غذایی را ،بر روی فعالیـت ضـد میکروبـی

که در خا( های صحرایی رادر به زیستن در درجه درارت های

عصاره ی گوده هـای( Dunaliella primolecta )C-525و

بسیار باال می باشـند را مــورد ارزیــابی رــرار داددـد دتـــایج

( Chlorococcum sp. )HS-101بر  MRSAدشان داددد

ایــن مطالعات دشان داد که ،عصاره ی سویه های ادتجاب شـده

( )89عصاره سلــول های ریزجلبـک  D. Primolectaکشت

از سیادو باکتری های مذکور ،مادع رشـد بـاکتری هـا ،بـه ویـژه

داده شده در محیط های کشـت بـا غلظــت هـای مجتــلف از

باکتــری گرم منفــی  Shigella sonneiمی گـردد ()149

سولفات منیزیم و کلرید کلسیم ،افزایش فعالیت آدتیبیوتیکی را

از آدجا که آدتــی بیوتیــک ها معموال بـر روی باکتــری هـای

دشان داد عالوه بر این pH ،دیز یک عامک کلیدی برای کنتـرل

گرم منفی  -به دلیک دارابودن دیواره سلولی با ساختار پیچیـده

فعالیـت ضـد میکروبـی Synechococcus leopoliensis

چند الیه ای -کم تر اثرگــذار هسـتند ()147؛ لـــذا ،دتـــایج

بـــر روی  Staphylococcus aureusمی باشد اگرچه این

این تحقی می توادد دویدی از تولید دسک جدید آدتـیبیوتیـک-

ریزجلبک در محدوده گسترده ای از  pHرشد می دمایـد (-14

های مؤثر بر باکتری های گرم منفی باشد دتایج مشابتی دیز در

 ،)5اما تولید ترکیبات ضد باکتریایی تنتا در  pH=7-6صـورت

تحقی به عمک آمده بر روی عصاره ی سلولی سیادوباکتریهای

می پذیرد ( )113به دظر می رسد مسیرهای تولیـد متابولیـت-

جمع آوری شده از چشـمه های آب گـرم در ایـران ،در متـــار

های ثادویه ،به طور مستقیم در ارتباط با مسیر تولید متابولیت-

رشـد باکتـری ها ،به خصــو

باکتـری های گــرم مثبـــت

های اولیه در ریزجلبک ها باشد ( )115 ،110مکادیسـم دریـ

بـــه دســـت آمــده اســت (" .)148دبــرو" و "وارد" ()1676

اثر متاری اسیدهای چرب بر روی باکتریها تـاکنون داشـناخته

دریافتند که ،فعالیت های ضد باکتریایی در برخی از ریزجلبک-

مادده است ممکن است ایـن اثــر بـر بجـش هـای مجتلفـی از

های آب شیرین ،بـا زمـان برداشـت آدتـا رابطـه مسـتقیم دارد

سلول اعمال گردد ،اگرچه بیش ترین ادتمـال بر ایــن اســـت

(" )146کوپــر" و همــکارادش ( )1683هنـــگام مطالــعــه

که ،اددامــک هدف در این مـورد ،غشـای سـلولی باشـد؛ زیـرا

بــ ر روی دیاتوم ها ،دتایج مشابتی را به دست آورددد و مشاهده

آسیب غشایی ،سبب دشت سلولی و کاهش جذب عناصـرغذایی

کرددد که مردله ی رشدی سلول دیاتــوم در زمـان برداشــت،

توسط سلول و دیز تورف تنفدسلـــــولی مـی گـردد ( )15از

به عنوان یک عـــامک تاثـــیرگذار هنگـــام ارزیـابی فعالیــت

ســوی دیگـــر" ،دســبـــویز" در آزمایشـات خـود ،ادتمـال

ضــ د باکتریایی عصاره این ریزجلبک مطرح بوده و فعالیت های

وروع یک فـرایند پراکسیداتیــو را در اثر آسیب غشایی مطـرح

آدتی باکتریایی شدیدتر ،در فــازهای ثابت چرخــه ی دیــات

دموده است ()76

این ریزجلبک مشاهده مـی گـردد ( )114در ایـن زمینـه ،اثـر

اگرچه بسیاری از مطالعات ادجام شده به روش های اسـتاددارد

محدودکنندگی مواد غذایی و اثرکنترلی دور و دمـا دیـز بـر روی

بوده است ،اما این ادتمال دیز رویا وجود دارد کـه غلظتـی کـه

غلظت خار سلولی دارکاروتنوئید که یک ترکیب ضد باکتریایی

رادر به متار یا از بین بردن بـاکتری در محیــط آزمـایشـــگاه

تولیـــد شـــده توســـط دینوفالژلـــه هـــای دریـــایی گودـــهی

می شود ،دتایج کامال مشابتی در داخک بدن دداشته باشـد؛ لـذا

 Prorocentrum cordatumمی باشد دیز ،به اثبات رسیده

بــرای تولیــد دارو در مقیــاس صــنعتی ،بایــد دــدارکِ غلظــت

اســت (" )111کســتمون" و همکــارادش ( )1660دیــز متوجــه

بازدارددگی ) (MICترکیبات اسـتجرا شـده در بـدن ادسـان،

شددد که تغییــرات در غلظــت  CO2و شــدت دور محیـــط،

توسط مؤسسات استاددارد بـالینی و آزمایشـگاهی مـورد تأییـد
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ررارگیرد اگرچه هنـوز دیـاز بـه تحقیقـات بیشـتر در زمینـه ی

در طی آن ویـروس ،ســلول میـــزبان را مجـــبور بـه سنتــز

میزان سمیت ،دسترسی زیسـتی و اثـرات ایـن متابولیـت هـای

دسجه های متعدد از ویروس می دماید و مردله سوم ،یا فاز بلوغ

جدید در درون بدن وجود دارد؛ زیرا این ادتمال وجود دارد که،

و ادتشار که سبب پارگی سـلول میزبـان و ادتشـار ذرات جدیـد

ترکیبات آدتی باکتریایی مستجر از ریزجلبک هـا ،بـه دالیلـی

ویــروس مــی گــردد بــه عنــوان مثــال ،ترکیــب ضــد ویــروس

همچون ،بروز مســمومیـت در درون بدن و یا عــدم فعالیـــت

آسیکلوویر ،فعالیت ضد ویروسی خود را علیـه ویـروس هـرپد

در محیط داخلی بدن ،دتوادند کاربرد داروئی مناسبی در جتـت

ســیمپلکد ( ،)HSVدر مردلــه دوم یــا فــاز بیمــاری ویــروس

دذف باکتریها داشته باشند ()20

اعمال می دماید ،اما ترکیـب ضـد ویـروس هـرپد سـیمپلکد

اثرات ضد ویروسی

موجود در عصاره ریزجلبک  ،Dunaliella sp.فعالیت ویروس

ویروسها عوامک بیماریزایی هستند که به دلیک دیازهای دیاتی

را در همان مردله اول یا فاز آلودگی متورف مـی دمایـد (،119

بسیار ساده و راه های ادتقال گســترده ای کـه داردـد ،معمـوال

 )117تحقیقات دشان داده است که پلی ساکاریدهای سـولفاته

سبب بروز بیماریهایی با شیوع داگتادی و همه گیری بسیار باال

به دست آمده از ریز جلبک های دریایی ،رادر به ایجاد اخـتالل

در جوامع دیاتی مـی گرددـد بـا توجـه بـه ظتـور و گسـترش

در مردله اول برخی از ویروس ها می باشند و در این مردله بـا

تعدادی از بیماری های عفودی داشی از ویروسها مثک آدفـوالدزا،

ویروس ها بر سر اتصال به گیردده هـای سـطح سـلولِ میزبـان

و دیز عدم وجود راه های پیشگیراده جتت مــبارزه

ررابت می کنند و در دتیجه جایگاه هـای اتصـال ویـروس هـا را

با این عوامک بیماری زا ،همواره رعب و ودشــتی دسبـــت بـه

کاهش داده و مادع از اتصال آن ها به سلولهـای میزبـان مـی-

این موجودات میکروسـکوپی در جوامـع ادسـادی وجـود داشـته

گرددد دتایج استفاده از این مشـتقاتِ ریزجلبکـی در مقابلـه بـا

است لذا محقـقین در پی یافتن ترکیباتی هستند که بتوادـــند

ویروس ها ،به دلیک گســتردگی طیـف اثر آن ها در ررابـت بـا

از دفوذ ویروس ها به درون سلول ها جلوگیری کرده و یـا مـادع

ویروسهای مجتلف )به عنوان مثال  HSVو  (HIV-1بسـیار

تکثیر آن ها در سلول هـای میزبـان گرددـد اگـر چـه تـاکنون

امیدبجش بوده است ( )118ظاهراب ،اثر متـاری ایـن ترکیبـات،

چندین داروی ضد ویروسی به طور اختصاصی برای ویروس هـا

داشی از تعامک با بار مثبـت موجـود در سـطح ویـروس و یـا در

تولــید شده است ،اما ورــوع مداوم جتــشهایی کـه منـــجر

سطح سلول است ( )15پلیساکاریدهای سولفاته ضد ویـروس،

به مقاومـت ویـروس در برابـر دارو مـی گـردد ،در ایـن زمینـه

تاکنون از گوده های مجتلفی از ریز جلبک های ررمز اسـتجرا

مشکالتی را ایجاد دموده است لذا همواره دیاز به ترکیبات فعال

شده ادد و عمدتا شامک زیلوز ،گلوکز و گاالکتوز می باشـند کـه

ضد ویروسی جدید وجود دارد در سال های اخیر کشف موادی

در برابر تغییرات شدید  pHو دما دیز بسیار مقاومند()116

با خاصیت ضد ویروسی کـه از ترکیبـات فعـال زیسـتی مشـت

یکی از تحقیقات اخیر دشان داده است که ،پروتئینهای جلبکی

گردیده ادد ،امیدهای زیادی را برای مقابله با ویروس هـا ایجـاد

میتوادنــد از ورود ویــروس ایــدز ( )HIVبــه درون ســلول هــا

دموده است در این میان ریز جلبک ها به عنوان تولیدکنندگان

جلوگیری کنند واکسن  HIVتولید شده از دژاد اصالح شده ای

بالقوه ترکیبات ضد ویروسی مورد توجه خاصی رـرار گرفتـهادـد

از جلبکها ،میتوادد همراه با تکنیک های دفاعی دیواره سلولی،

()20

موجب عای بندی سلول دسبت به محیط گردد و به این وسیله

فعالیت ویروس ها به طور کلی به سه مردله تقسیم می شـود و

از ورود ویروس به درون سلول جلوگیری دماید هم چنین پلی-

مقابله ضد ویروسی می توادد در هریک از این سه مردله صورت

ساکاریدهای سولفاته مستجر از ریزجلبک ها ،با متار ادتجـابی

پذیرد :مردله اول یا فاز آلودگی ،که مردله ی تتاجم به سـلول

آدزیم ترادد کریپتـاز معکـوس (،)Reverse transcriptase

هپاتیت و

میـزبان و اتصـال به آن اسـت؛ مردله دوم یا فاز بیــماری ،کـه
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مادع تولید ذرات ویروسی جدید در مردله دوم آلودگی ویروسی

عصاره ریز جلبک های دریایی در هچری آزاد ماهیان می توادـد

می گرددد ()124

دقش پیشگیرادهای دسبت به آلودگی ماهیان به این دو ویـروس

از دیگراثرات ضد ویروسی متم شناخته شده برای پلی ساکارید-

ایفا دماید و این ادتمال وجود دارد کـه عـالوه بـر آن ،بـر روی

های سولفاته مستجر از ریزجلبـک هـا ،اثـر بـر روی دو گودـه

سایر ویروسها و دتی ویروسهای بیماریزا در پستادداران دیـز

رابدوویروس پوشش دار است که عامک ایجاد سپتی سمی خودی

مؤثر باشد لذا ،به دظـر می رسـد استفاده از این ترکیبات فعـال

ویروسی ( VHSV: Viral Hemorrhagic Septicemia

زیستی ،گزینه بسیار مناسبی به خصـو

در تولیـد مـواد ضـد

 )Virusدر آزاد ماهیــان و تــب خــوکی آفریقــایی ویروســی

ویروسی باشد ،زیرا به دلیک عملکرد پلیـوتروپی آنهـا ،ادتمـال

( )ASFV: African swine fever virusبـــــــــوده و

اینکه وروع جتش در ویروسها سبب بروز مقاومـت دسـبت بـه

از این دظر اهمیت ارتصادی رابـک توجـه ای داردـد (جـدول )3

این ترکیبات گردد ،بسیار کم است

جدول -9برخی ترکیبات ضد ویروسی استخراج شده از ریزجلبک ها
منبع

ویروس هدف

مکانیسم عمل

ریزجلبک تولید کننده

ترکیب ضد ویروس

()121

HSV1 & 2,
ویروس آدفوالدزا A

متارکننده آدزیم
هیالورودیداز

Navicula directa

پلی ساکارید

()122

ویروس ادسفالومیوکاردیت

متارکننده اثر
سایتوپاتیک

Gyrodinium impudicum

()123

HSV1

متارکننده اثر
سایتوپاتیک

Dunaliella primolecta

()120

VHSV, ASFV

متارکننده رودویسی

Chlorella autotrophica
Ellipsoidon sp.

پلی ساکاریدهای
سولفاته

ویروس آدفوالدزا  Aو B
RSV A & B,
HSV-1
ویروس هرپد سیمپلکد
دوع 1

متارکننده اثر
سایتوپاتیک

Cochlodinium polykrikoide

پلی ساکاریدهای
سولفاته خار سلولی

-

Haematococcus Pluvialis
Dunaliella salina

عصاره سلولی

()125
()129

اگزوپلی ساکارید
p-KG03
ترکیبات شبه
فئوفوربیدآلفا و بتا

استفاده از تکنیکهـای  NMRو  MSبـرای تجزیـه و تحلیـک

 Gyrodinium impudicumســـــویه  KG03بـه دسـت

ســاختار ترکیبــات ضــد ویروســی ســنتز شــده توســط D.

آمــد ( ،)122فعــــالیت ضــد ویروســــی رابــــک توجــــتی در

 primolectaدشـان داد ،ترکیبات فعال خاصـی کـه توسـط

شرایط آزمایشگاهی ) (EC50=29/6 μg/mLدر برابر ویروس

این ریزجلبک سنتز میگردد ،دارای ساختار ویژهای هستند کـه

عامک آدسفالومیوکاردیت خوکی دشان داد آلودگـــی دــاد بـه

مشابه آن در طبیعت وجود ددارد ( ،)123از جمله موادی شـبیه

این ویروس منجر به مرگ داگتادی بچه خو(ها و همچنین بروز

به فئوفوربید که در ساختمان آن پروتـون مورعیـت  21بـا یـک

دقس در فرآیـندهای تولـــیدمثلی ســایر دیوادـات بـال مـی-

گروه هیدروکسیک جایگزین شده است این ادتمال وجـود دارد

گردد ( )15با وجود کشف عملکردهای ضد ویروسی موف ایـن

که ،این ترکیب منحصــر به فرد ،علت کلـــیدی فعالیـت ضـد

ترکیباتِ فعال زیستی ،اما هنوز مسیر های متابولیکی که منجـر

ویروسی بیدظیر مشاهده شده در این ریزجلبک باشـد ترکیـب

به ساخت این پلی سـاکاریدهای سولــفاته در ریزجلبـــک هـا

هومو پلی ساکاریدی گاالکتوز با اسید اورودیک )(3/4٪ , w/w

می گردد ،به وضوح شناخته دشده است ردیابی مسیر سنتز این

و گـــروههـــای ســـولفات ( )14/3٪ ,w/wکـــه از ریزجلبـــک

پلــیســاکاریدها در  Porphyridium sp.بــا کمــک مــواد
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رادیواکتیو دشان داد ،بیوسنتز زدجیره کربن و سولفاتــیون برای

رارچی  -بین سالتای  1654تا  1674ثابت باری مادده بود؛ امـا

ساخت این پلی ساکاریدها در دستگاه گلژی رخ میدهد و ایـن

بعد از آن به دلیک استفاده ی مکرر و بی رویه ی پزشــــــکان

یافتهها ،در دیگر ریزجلبک هـای ررمـز دیـز تاییـد شـده اسـت

از داروهایی مادند آدتــی بیوتــیک هـا و ظتـور بیمـاری هـای

(" )127کیدان" و همکـارادش بـا اسـتفاده از کـربن  C 14و

مزمن ویروسی مادند ایدز که سبب سرکوب سیستم ایمنی بدن

مشاهده فراساختاری ترکیب برفیلدین -آ که یـک متـار کننـده

می گردد و دیز استفاده از ابزارهای ثابت داخک وریدی ،به شدت

فرآیندهای غشایی دستگاه گلژی است ،دریافتند که این ترکیب

افزایش یافت ( )131این افزایش سبب گردید که محققـین بـه

سبب کاهش ابشـکال محـلول پلی ساکاریدها میگردد و این امر

جستجوی ترکیبات جدید و کم خطـر بـرای مقابلـه بـا عوامـک

منجر به عدم اتصال پلی ساکاریدها بـه دیـواره سـلولی و متـار

بیماری زای رارچی بپردازدد و در ایـن میـان ،ســتم ترکیبـات

فعالیتهای ویروس میشود ()128

فعال زیستی مستجر از ریزجلبک ها دیز رابک توجه بوده است

اثرات ضد قارچی

(جدول )0مطالعـات ادجـام شـده بـر روی اثـرات ضـــدرارچی

مقاوم شدن رارچ هـای بیمـاری زا در برابـر ترکیبـات دارویـی

عصاره های سه سویه ی ریزجلبکی جداشـده از منـابع مجتلـف

دسبت به باکتری ها کمتر مورد بررســی ررار گرفته است؛ زیـرا

آب شــیرین در ترکیــه بــر روی ســه گودــه رــارچ مجمــر (S.

تا چندین سال ربک ،هنوز رارچ ها به عنوان عوامک بیمـاری زای

)Cerevisiae, C. albicans, Candida tropicalis
دشـان داد کـه  Oscillatoria spو Chlorococcus sp.

آمار مرگ و میر سالیاده داشی از کاددیدیازید – دوعی بیمـاری

بتترین اثرات ضدرارچی را در محیط داشتهادد ()132

متـمی شناخته دشده بوددد ( )134 ,126بـه عـــنوان مــثال

جدول -1برخی ترکیبات ضدقارچی استخراج شده از ریزجلبکها
منبع

قارچ هدف

ریزجلبک تولید کننده

ترکیب فعال ضد قارچ

()133

Candida kefir,
Aspergillus niger,
Aspergillus fumigatus

Chlamydomonas reinhardtii
Chlorella vulgaris
Oocystis sp.
Scenedesmus obliquus

عصاره متادولی

Amphidinium sp.

کاراتودجیول ها
گودیودومینA

()135 ,11

A. niger,
Trichomonas foetus
-

Goniodoma pseudogoniaulax

()139 ,11

-

Gambierdiscus toxicus

ترکیبات پلی اتر
(اسید گامبیریک  Aو )B

()11

-

Prorocentrum lima
Dinophysis fortii

ترکیبات پلی اتر

()83

Candida albicans

Haematococcus pluvialis

اسید بوتادوئیک،
متیک الکتات

()130

()137

()66
()138

A. niger,
Aspergillus flavus,
Penicillium herquei,
Fusarium moniliforme,
Helminthosporium sp.,
Alternaria brassicae,
Saccharomyces cerevisiae,
C. albicans
Penicillium viridicatum 1101,
Fusarium solini 1127
Candida albicans

Chlorella pyrenoidosa,
Scenedesmus quadricauda

عصاره سلولی

Pithophora oedogonium

عصاره متادولی

Gloeocapsa sp.

اگزوپلی ساکاریدها
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آزمــایش عصــاره اتــادولی  H. pluvialisبــر روی رــارچ C.

"تریپودوزومیاز" یکی از متمترین بیماریهای ادگلـی در جتـان

 albicansو  A. nigerدشان داد که ،این عصاره بر متار رشد

است و فـعالیتهای زیادی در جـتت پیشگـیری و درمــان این

 C. albicansمؤثر بوده اما تـأثیری روی  A. nigerدداشـته

بیماری ادجام شده است عوارض جـادبی دـامطلوب و اثربجشـی

است ()83

پایین داروهای ضد تریــپادوزومای موجود ،سبب گشته است که

اسیدبوتادوئیک و متیکالکتـات ،ترکیبـات اصـلی مسـوول ایـن

ضرورت یافتن داروهای جدید از ترکیبـات فعـال زیسـتی بـرای

فعالیــت ضــدرارچی معرفــی گردیددــد ( )104,136درمطالعــه

متار این بیماری مورد توجه محققان ررار گیرد اگرچه تحقیقات

دیگـــری ،فعالیـــت ضـــدرارچی دو گودـــه ریزجلبـــک C.

داچیزی درباره فعالیت ضدادگلی ریزجلبک ها ادجام شده اسـت،

 pyrenoidosaو  S. quadricaudaاز گــروه جلبــکهــای

اما دتایج امیدوارکنندهای بهدست آمده است تحقیقات اخیر ،اثر

ســبز بــر روی  8گودــه رــارچ P. ،A. flavus ،A. niger

کنترلی عصاره های ریزجلبکی بر روی رشد Trypanosoma

Helminthosporium

 Trypanosomaو

،F. moniliforme ،herquei

rhodesiense

cruzi ،brucei

 S. cerevisiae ،A. brassicae ،sp.و C. albicans

 Leishmania donovaniرا تأییــد دمــوده اســت ()122

مورد آزمـایش رـرار گرفته و تقریبا در مـورد متـار رشـد تمـام

بررسی تأثیر عصاره های آبی و آلی جلبک های ررمز ،رتوهای و

گودهها دتـایج امیدوارکننده ای به دست آمد ()137

سبز ،در شرایط آزمایشگاهی ،بر روی Trypanosoma cruzi

دتــایج این تحقی کامــال مشابه با دتــایج مــطالعات ادجــام

دشان داد که عصارههای آلی جلبکهای Dictyota caribea

شـده در سال  2449بود که اثر شدید ضد رارچی عصـارههـای

Turbinaria turbinata ،Lobophora variegata ،

ریزجلبکی را بر روی  C. tropicalis ،P. aeruginosaو S.

 Linnaeusو  Laurencia microcladia Kützingاثرات

 cerevisiaeتأیید دمود ()36

کنترلـــــی امیدوارکننـــــده ای بـــــر روی

همچنین عصاره متادولی و هگزادـی چنـدین ریزجلبـک توسـط

 trypomastigotesداردد ()125

"راســمی" و همکــارادش در ســال  2447بــر روی ســویههــای

جلبک ررمز جند  Chondriaرــادر به تولــید ادــواعـــی

مجتلفی از رارچ هـا ( A. niger ،C. albicans ،C. kefyrو

از مواد فعال زیستی شامک پلی سولفیدهای دلقوی ،ترپنوئیدها،

 )A. fumigatusمـورد آزمــایش ررارگرفـت و Chlorella

اسیدهای آمینه و آمین میباشد اسید دومـوئیک ) (DAمشت

reinhardtii ،vulgaris

،Chlamydomonas

cruzi

T.

شــده ازعصــاره  ،Chondria armataاثــرات کشــنده ای

 Oocystis spو  S.obliquusاثرات متارکنندگی شدیدی بر

برالروهای ادگلی دشان داده است ()101

روی رشـد  A. niger ،C. kefyrو A. fumigatusدشـان

همچنین ،عصارهی جلبک ها به منظـور بررسـی فعالیـت هـای

داددد ،اما تأثیر آن ها بر  C. albicansداچیز بود هـم چنـین

ضدپالسمادیومی دیز مورد مطالعه ررار گرفته است ( )102متار

تنتا عصارههای متادولی ،اثرات ضدرارچی دشان داددـد و عصـاره

رشد گودـههـای ادگلـی P. falciparum (Erythrocytic

داللهای دیگر بی اثر بوددد ()133

) L. donovani (Axenic amastigotes)، stagesو T.

اثرات ضد انگلی

) cruzi (Trypomastigotesتحت تـأثیر عصـاره اتـادولی و

"تریپادوزومیــاز" دــام ادــواعی از بیمــاریهــای ادگلــی رایــج

اتیک استاتی ) (EtOAcریزجلبک های متعل به گروه جلبک

در متـــــرهداران است که توسط گروهـی از آغازیـان ادگلـــی

های سبز ،داجورتاژکان ( )Heterokontophytaو جلبک های

بــه دــام" تریپادوزومــا " ایجــاد میشــود امــروزه بیمــاری

رر مز گزارش شده است تاکنون چتار ترکیب ضد ادگـک ماالریـا
شامک اسـید سـارگاکوئینوئیک ،اسـید سـارگاهیدروکوئینوئیک،
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سارگاکوئینال و فوکـوزادتین از جلبـک دریـایی Sargassum

ویژه بتاکاروتن ،رادردد در پیشگیری از برخی ادواع سرطان مادند

 heterophyllumاستجرا شده ادد ترکیبـات فوکـوزادتین و

لکوپالکیای دهادی مؤثر بوده و ادتماال یک پیش ماده برای متار

سارگاکوئینال فعالیت ضدپالسمودیومی رابـک تـوجتی بـر روی

سرطان دهان محسوب گرددد ()108

یک سویه  Plasmodium falciparumدساس به کلروکین

فلوروتادنها ،پلی فنکهای موجود در جلبکهای رتوهای دریایی

دیز از خود دشان داده ادد ()103

هستند که به عنوان آدتیاکسیدانهای بالقوه شناخته میشـودد

در مطالعه ای عصاره ی اتیـک اسـتاتی جلبـک Sargassum

ایـــن ترکیبـــات کـــه از پلیمریزاســـیون وادـــدهای مودـــومر

 swartziiو  Chondria dasyphyllaبه منظور مطالعه اثر

فلوروگلوسینول (1و3و -5تـری هیدروکسـی بنـزن) تشـــکیک

کشــنده ی آنهــا بــر روی الرو دارــک ماالریــا Anopheles

شدهادد ،در مســیر سنتز اسـتات-مالودـات در جلبـک تشـکیک

 stephensiمورد آزمایش ررار گرفته و درخ مـرگ و مــیر A.

میشودد در سال های اخیر ،پلیساکاریدهای سولفاته دـیز پد

 stephensiتحــت تأثـــیر این دو عصاره ،به ترتیـب  %65و

از استجرا از جلبک های دریایی ،به منظور تعیین اثـرات ضـد

 %69گزارش گردید ( )100همچنین عصاره آلی به دست آمـده

رادیکالی در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی مـورد آزمـایش رـرار

از جلبـک ررمـز دریـایی  Plocamium cornutumفعالیـت

گرفتهادد بـا ایـن دـال دادشـمندان بیوشـیمی ،تکنیـک هـای

ضدپالسمودیومی دشان داده است و جالب توجــــه اســت که،

مجتلفی برای استجرا ترکیبات فعال زیستی از زیست تـودهی

ترکیبــــــات دارای -7دی کلرومتــــــیک ،اثــــرات ضــــــد

جـلبـــــکی را مــــطرح کــرده ( )106و در دــــال یافــــتن

پالســـــمودیومی شـــــــدیدتری بــر روی ســویه دســاس بــه

مناسبترین آنها میباشند تحقیقات بر روی ترکیبات مشت از

کلروکین ادگـک Plasmodium falciparumدشـان دادهادـد

موجودات دریایی به عنوان عوامـک درمـادی هنـوز در مردلـهی

()105

ابتدایی خود است و این شاید به دلیک این است که جمـعآوری

فعالیت هاي آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی

جادداران دریایی سجت میباشد تالشهای رابک توجتی ،توسط

ورــــ وع فراینــدهای اکســیداتیو در ســلول هــا ســبب ایجــاد و

شرکتهای دارویی و مؤسسات دادشگاهی ،به منظور جداسازی و

پیشــرفت ســرطان مــی گــردد آدتــی اکســیدان هــا ترکیبــاتی

شناسایی مشتقات دریایی و محصوالت طبیعی جدید به ویـژه از

هستندکه از تشکیک رادیکالهای آزاد در سـلول هـا جلـوگیری

گودههای جادوری ادجام شـده اسـت امـا هنـوز پتادسـیک هـای

میکنند ،لذا دقش متمی در پیشگیری از ادـواع سـرطان داردـد

بالقـــوهی بجش اعظمــی از موجودات دریایی در ایـن زمینـه

این ترکیبات هم چنین رادر به کاهش ضایعات پـیش بـدخیم و

مورد مطالعه ررار دگرفته است ()154

مادع گسترش سرطادی آن ها می باشند چنـدین گودـه جلبـک

کاربرد در صنایع بهداشتی و آرایشی

تاکنون شناسایی شده است کـه رـادر بـه کـاهش آسـیبهـای

ریزجلبکهــا رــادر بــه تولیــد ترکیبــات فعــالزیســتی دظیــر

اکسیداتیو ،از طری متار رادیکالهـای آزاد و کـاهش اکسـیژن

آدتیبیوتیکها ،آلژیسیدها و سموم هستند که این مـواد همگـی

فعال می باشند و بدین صورت مادع تشکیک سلول های سرطادی

کاربردهایی در صنایع بتداشتی-آرایشی داردد ()151

می گرددد ()109

از جلبکها به وفور در محصـوالت آرایشـی ،بـه عنـوان عوامـک

عـــالوه بر این ،آدتــی اکسـیدانهـا ،ترکیبـات کلیـدی بـرای

ضجــیمکنـنـده یـا دجـم دهنـده ،ترکـــیبات آّبرســــان و

مبارزه با بیماری های مجــتلف (مادنـد ادـواع سـرطان ،التتـاب

آدتیاکسیدانها استفاده میشود از آدجاییکه جلبکها سرشـار

مزمن  ،تصلب شرایین و اخـتالالت رلبـی و عرورـی) و دیـز بـه

از ویتامینها و مواد معددی هسـتند ،پوسـت را دـرم و مرطـوب

تعوی ادداختن فرآیند پیری سلولی محسوب می گرددد ()107

کرده و دردالی که پوست را جوادسازی و سـمزدایی مـیکننـد،

مطالعات اولیه دشان داده ادد که برخی از آدتیاکسـیدانهـا ،بـه

مواد معددی الزم برای آن را دیـز تـأمین میدماینـد ،بسـیاری از

55

تنوع زیستی ریزجلبک ها ،ظرفیتی بالقوه ...

گودـــههای ریزجلبکـــی مادنـــد  Chlorellaو ()Spirulina

آدتی اکسیدادی بسیار روی بوده و از بدن ادسـان در برابـر تـابش

 Arthrospiraدر تولید کرمهای آرایشی و محصوالت مراربت

اشعه ماوراء بنفش و اکسـیداسیون چربی در خــون محافظـت

از پوست (مثالً کـرم ضـد چـرو( ،درمکننـدهها و ضـدخارش و

می دماید اخـیرا از ایـن ترکیـب بـرای بـه تعـــوی ادداخــتن

التتاب ،الیهبردارها و ترمیمکنندههای پوست) استفاده میشودد

فرایند پیری سلولها ،کاهش فشار چشم ،آرامش عضالت خسته

()152 ,21

و جلوگیری از تصلب شرایین استفاده میشود و تاکنون چندین

از ریزجلبکهــا در تولیــد محصــوالت مراربــت از مــو و ضــد

شرکت ژاپنی عملیات کشت ادـبوه این ریزجلبــک را به منظـور

آفـــتاب به طــور گســـتردهای اســتفاده میشـود گودـههای

استجرا صنعتی آستازادتین آغاز دمودهادد()53

جلبکی کـه امـروزه بـه صـورت متـداول در صـنایع بتداشـتی-

تحقیقات متعددی در مورد ترکیبات فعال موجـود در عصـارهی

آرایشی مورد استفاده ررار میگیردـد عبارتنـد از Chondrus

جلبکها به منظور استفاده در کرم ها و لوازم بتداشتی-آرایشی

Ascophyllum ،Mastocarpus stellatus ،crispus

تاکنون ادجام شده و دردال ادجام است ()153

 ،Alaria esculenta ،nodosumکه در میـان آن هـا گودـه

ادــــواع شــــناخته شــدهی جلبــک مادنــد خــزه ایرلنــدی

هـــای ریزجلبکـــی هـــم چـــون ،Spirulina platensis

 Chondrus crispusکه با دام خزه کاراگینـان دیـز شـناخته

 Chlorella vulgaris ،Nannochloropsis oculataو

می شود ،داوی پروتئین ،ویتامین آ ،شـکر ،دشاسـته ،ویتـامین

 Dunaliella salinaدیز وجـود دارد کـه از اهمیـت بـاالیی

ب ،1آهن ،سدیم ،فســفر ،مـنیزیوم ،مـد و کلســیم اســـت،

برخورداردــد از آنجــاکــه ،ریزجلبــکهــا طیــف گســتردهای از

که کاربـردهــایی در صــنایع بتداشتی و آرایشی داردد و عالوه

میکروارگادیسمهای داوی کلروفیـک  aاز دژادهـای مجتلـف ،بـا

بر آن در سنتز ضد ادعــقادها ،آدتـی بیوتیکها ،عوامک ضد فشار

ویژگی های متنوع بیوشیمیایی هستند که در محیطهای آبی و

خون و کاهنده کلسترول خون ،دشرهکشها و عوامک ضد تومور

تحت تابش مقادیر باالیی از اشعه ماوراء بنفش ررار داردـد ،لـذا،

دیز استفاده می شودد()150

دور از ادتظار دیست که متابولیـتهای آلی مادند اســپروپولنین،

برخــی جلبــکهــا پوســت را تحریــک مــیکننــد ،بــرای مثــال

سایتـودـــمین و اســید آمینــههای شــبه میکوســپورین تولیــد

فیکوسیادین موجود در جلبکهای سـبز-آبـی آلـرژیزا اسـت و

میکنـند ،تا از آنها در برابـر تـابش اشـعه مـاوراء بـنفش دـور

آزمایشهــا دشــان میدهنــد کــه موجــب التتابــات پوســتی

خورشید دفاظت کند و این دردالی است که طیـف مرئـی دـور

میگردد( )54ترکیب کـالرپین موجـود در جلبکهـای سـبز و

خورشید که الزمه فتوسنتز است ،رادر به عبور از ایـن ترکیبـات

ررمز ،التتاب را کنترل میکند ،در دـالیکـه ،پلیسـاکاریدهای

محافظ می باشد این ترکیبات مناسبترین مـواد اولیــه بـرای

سولفاته موجود در برخی جلبک ها ،سبب تشدید ورم و التتـاب

ساخت کرمهای ضد آفتاب میباشد (جدول )5

مــیگرددــد البتــه فوکودانهــا و پلیســاکاریدهای ســولفاته

در مطالعــات ادجــامشــده ،بــه ترکیــب آســتازادتین کــه توســط

جلبکهای رتوهای دیز خاصیت ضدالتتابی داردد ()155

ریزجلبــک دــاردجی ردگــی بــه دــام Haematococcus
 lacustrisتولید میشود اشـاره شـده اسـت کـه دارای اثـرات
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جدول  -1برخی ترکیبات با اثرات حفاظتی در برابر اشعه

ریزجلبک تولید کننده

،Phaeodactylum ،Nitzchia

ترکیب محافظ در

 Tetraselmis ،Schizochytrium ،Porphyridiumبین

برابر اشعه ماوراء

 24تا  54درصد روغن وجود دارد البتـه میـزان مـواد غـذایی و

بنفش نور آفتاب
Characium terrestre,
Coelastrum microporum,
Enallax coelastroides,
Scenedesmus sp., Scotiella
chlorelloidea, Scotiellopsis
rubescens, and Spongiochloris
spongiosa, Dunaliella salina,
Chlorella fusca
Chlorogloeopsis sp., Calothrix
sp., Scytonema sp., Rivularia
sp., and Nostoc commune
Lyngbya cf. aestuarii
Chroococcidiopsis sp., Nostoc
punctiforme
Ankistrodesmus spiralis,
Chlorella minutissima,
Chlorella sorokiniana,
Dunaliella tertiolecta, Scotiella
chlorelloidea, Isochrysis sp.,
Pavlova gyrans, Corethron
criophilum, Thalassiosira
tumida, Porosira
pseudodenticulata, Stellarima
microtrias, Thalassiosira
weissflogii, Alexandrium
catenella

شـــدهای مادنـــد ،Isochrysis ،Dunaliella ،Clorella
،Nannochloris

آفتاب استخراج شده از ریزجلبک ها ()11

آخوددیان و همکار

فاکتورهای محیطی روی ترکیب اسیدهای چرب تولید شـده در
این ریزجلبک ها مؤثر است ( )158در فرآیند تولید بیـودیزل از

اسپوروپولنین

1

ریزجلبک ها ،بعد از فرآیند مایع سـازی ،محتویـات سـلولی بـه
فازهای آب ،روغن ،گاز و باریمادده دتایی تقسیم شده و از روغن
آدتا طی فرآیند کراکینگ ،بیودیزل استجرا می گـردد ()156
همچنین ،می توان از طری تولید گاز متان با استفاده از واکنش

سایتودمین

های زیستی یا دمایی 2که منجـر بـه شکسـتن کـربن ارگادیـک
موجود در زی توده ریز جلبک ها می گردد ،سوخت تتیه دمود
عالوه بر این ،می توان با فرایند تجمیر به اتادول دست یافت کـه
از اصلی ترین سوخت های زیسـتی بـه دسـاب مـی آیـد ایـن
فرآیند موثرترین روش برای تبدیک کربوهیدرات ها به یک مـاده

اسیدهای آمینه شبه
میکوسپورین

سوختی است در ابتدا ،ویسکوزیته باالی روغـن هـا کـه سـبب
کاهش رابلیت سوختی آدتا می گردد ،از محدودیت های اساسی
در فرآیند استجرا روغن های طبیعی از ریز جلبک ها به شمار
می رفت لذا ،در سال  ،1684اِعمال تغییرات شیمیایی بـر روی
روغــن هــای طبیعــی اســتجراجی از ریــز جلبــک هــا  ،مشــکک

کاربرد درحوزه انرژي

ویسکوزیته بـاالی آدتـا را دـک دمـود در ایـن روش ،بـا کمـک

امروزه با افزایش جمعیت و محدودیت سوختهای فسیلی ،بشر

واکنش تری گلیسرول به عنوان ماده اصلی روغنهای طبیعی با

دیــاز بــه منــابع ســوختی جدیــد دارد فیتوپالدکتــون هــا دارای

یک الکک ساده ،ترکیب شیمیایی استر الکلی بدست میآید کـه

پتادسیک باالیی در تولید روغن هـای سـوختنی هسـتند کـه در

رابلیت سوختن آن همچون دفت است ،به ایـن فرآینـد "تـردد

مقایسه با سوخت های فسیلی ،دی اکسید کربن کمتری تولیـد

استری فیکاسیون" 3گفته می شود ( )194در ایـران در زمینـه

می کنند ( )159از سوی دیگر ،پرورش ریزجلبک ها به منظـور

سوختهای زیسـتی مطالعـاتی در سـطح آزمایشـگاهی صـورت

تولید سوخت زیستی ،خود سبب تولید اکسیژن میگـردد لـذا،

گرفته اما هنوز به عرصه تولید درسیده است ( )190-191اگرچه

امــروزه اســتفاده از ســوخت هــای زیســتی بــه عنــوان بتتــرین

به تازگی شرکت بیودیزل ،رصد راه اددازی خـط تولیـد سـوخت

جایگزین برای ادرژی هـای فسـیلی مطـرح اسـت بیـودیزل یـا

های زیستی در جزیزه رشم را دارد

سوخت زیستی ،مجلوطی از استر آلکیک اسید چرب اسـت ،کـه
این لیپید داوی  %64-%68تـری گلیسـیرید ،دی گلیسـیرید و
منو گلیسسرید می باشـد ( )157در ریـز جلبکهـای شـناخته
1-Sporopollenin

2-Biological or Thermal Gasification
3-Transesterification
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کاربرد در حوزه محیط زیست

گزارشاتی از کارآیی جند های  Spirulinaو  Chlorellaدر

امروزه یکی از کلیدی تـرین مسـائک در دفـظ محـیط زیسـت،

دذف عناصر سنگین از محـیط تـاکنون منتشـر گردیـده اسـت

یافتن راه هایی برای دذف ادواع مجتلف آالینده ها از محیط می

( )173 ,172سموم و آفت کش هـای کشـاورزی دیـز یکـی از

باشد در میان این آالینده ها می توان به جیوه ،فلزات سـنگین،

مــعضالت محیط زیست خصوصا اکوسیستم های آبی می باشد

آالینده های دفتی و یون های دیترات و فسفات اشاره دمود ،کـه

که دذف آن به صورت فیزیکی گران و داکارامد است تحقیقـات

از طری فاضالب های شتری و صنعتی و زهآب های کشـاورزی

دشـــان داده اســـت کـــه اســـتفاده از ریـــز جلبـــک هـــای

وارد منابع آب های سطحی و زیر زمینی می شودد و سبب برهم

 Scenedesmusو  Chlamydomonasدر دذف آفت کش

خوردن تعادل چرخه های مواد در اکوسیستم های آبـی شـده و

ها بـه صـرفه و کارآمـد مـیباشـد ( )170هـــیدروکربن هـای

اثرات دامطلوبی بر اکوسیستم دارد

آروماتیک چنددلقه ای ( )PAHاز آالینده هایی هستند کـه در

ریزجلبک هـا دارای پتادسـیک بـاالیی بـرای تصـفیه پسـاب هـا

مرادــک اولیــه تولیــد دفــت بــه وجــود مــیآینــد و بــا پایــداری

هستند ( )195از سوی دیگر ،دذف عناصـر مغـذی موجـود در

دراکوسیستم های آبی ،اثرات سمی بر آبزیان اعمال می دمایند

پساب ها مادند دیترات و فسفات توسط ریزجلبک هـا ،میتوادـد

دیاتومــــه هــــای sp.

Skeletonema

به علت وجود مزایایی چون تولید زیست تـوده ارزشـمند ،عـدم

 costatumبا تجزیه زیستی یکی از دوهیدروکربن چنـد دلقـه

تولید آلودگی ،بازچرخ مواد مغذی ،فناوری ساده ،کارآیی بـاال و

ای آروماتیک ،باعث تغییر شکک  PAHها و کاهش اثر سمی

هزینه پایین بسیار مورد توجه ررار گیـرد ( )199 ,195تـاکنون

این آالینده ها میگرددـد ( .)175هیـدروکربن هـای موجـود در

عملکــرد مطلــوب جــند هــای ،Scenedesmus ،Clorella

دفت خام دیز توسـط جـند  Rhodococcusبـا روش هـای

 Spirulinaو برخی سیادوباکتریتا برای دذف فسفر و دیتروژن

تجزیه زیستی به اِن-آلکان های طبیعی تبدیک میشود که ایـن

از محیط های آبی به اثبات رسیده است این گوده ها برای رشد

تبدیک ،سمیت آدتا را کاهش می دهد()179

خود از فسفات و دیترات استفاده میکنند و سبب کاهش آن در
محیط مـی گرددـد ( )196-197فلـزات سـنگین دیـز از دیگـر
آالینده های متم صنعتی هستند که توسـط فاضـالب صـنایع و
کارخادهها وارد اکوسسیتم های آبـی شـده و سـبب بـرهم زدن

 Nitzschiaو
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