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 1392جلد دوم، شماره سوم، پاییز 
http://japu.gau.ac.ir  

  

 خلیج فارس )Hypnea hamulosa(اکسیدانی جلبک قرمز میزان فنول کل و فعالیت آنتی
  

  4آریا باباخانی لشکان و 3لو ، امیررضا شویک2ییمسعود رضا*، 1الهام گرمسیري

محصوالت گروه فرآوري  استاد2، ، دانشگاه تربیت مدرسارشد گروه فرآوري محصوالت شیالتی دانشجوي کارشناسی1
  ،دانشگاه تربیت مدرس، محصوالت شیالتیگروه فرآوري استادیار 3، دانشگاه تربیت مدرس، شیالتی

  استادیار گروه شیالت، دانشگاه گیالن4 
  18/10/1391 ؛ تاریخ پذیرش: 10/8/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده
با استفاده از  )Hypnea hamulosa( اکسیدانی جلبک قرمزفعالیت آنتی پژوهشدر این 

و فعالیت  DPPHمیزان فنول کل، قدرت کاهندگی آهن، فعالیت مهارکنندگی رادیکال  هاي آزمایش
به روش (حالل به جلبک)  20: 1با نسبت ها استخراج عصاره از نمونهاکسیدانی کل سنجیده شد. آنتی

هاي مورد  حاللانجام شد.  گراد)درجه سانتی 26-28( اتاقدر دماي  ساعت 24مدت  هوري بغوطه
، 30هاي آلی (شامل استون، متانول و اتانول) در سطوح ) و حاللدرصد 100( مقطراستفاده شامل آب 

داراي بیشترین مقادیر فنول کل، درصد  50بود. نتایج نشان داد عصاره استونی درصد  100و  70، 50
ترتیب با  اکسیدانی کل به آنتی و فعالیت DPPHقدرت کاهندگی آهن، فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد 

گرم میلی 07/0و  )درصد RSA( 98/69گرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی، میلی 06/0، 27/0مقادیر 
تواند جلبک قرمز می پژوهشاساس نتایج این  شده بود. براسیداسکوربیک بر گرم پودر جلبکی خشک 

هاي موجود در میزان فعالیت شمار آید و تفاوت  گونه مناسبی براي استخراج ترکیبات فنولی به
خواص  ها وهاي حاللی مختلف ممکن است در ارتباط با درجه قطبیت حالل اکسیدانی با نسبت آنتی

  بیوشیمیایی این جلبک باشد.
  

 Hypnea hamulosa1اکسیدانی، قدرت کاهندگی آهن،: ترکیبات فنولی، فعالیت آنتیکلیدي هاي واژه
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  مقدمه
عامل اکسیژن و  یون سوپراکسید، یهاي آنیونرادیکال مانندانواع مختلفی از مشتقات اکسیژنی 

این  شوند.هیدروکسیل همراه با پراکسیدها و فلزات واسطه در طول زندگی موجودات تولید می
(راستین و همکاران،  و غشاهاي سلولی دارند DNAهاي زنده،  ها اثرات مخربی بر سلول متابولیت

ها باعث تندي، اکسایش چربیصلی فساد مواد خوراکی هستند و با این ترکیبات از دالیل ا )2007
 شوند.هاي زیستی موجود در مواد خوراکی می آثار مخرب در سایر مولکولمسمومیت و دیگر 

(روبرت و  دنباش هاي غذایی می ثر براي کاهش اکسایش چربی در فرآوردهؤها راهکاري ماکسیدان آنتی
خیر أو یا آن را به ت کننداکسید شونده را مهار  قادرند اکسایش ماده این ترکیبات). 2001همکاران، 

صنایع غذایی، بوتیل هاي مصنوعی رایج در اکسیداناز آنتی). 2005(پازوس و همکاران،  اندازند
(سوزا و  باشندمی 3و ترت بوتیل هیدروکینون 2، بوتیل هیدروکسی آنیزول1هیدروکسی تولوئن

  ).2001همکاران، 
زایی، ایجاد بر سالمتی انسان مانند جهش مصنوعیهاي اکسیدانبا توجه به اثرات نامطلوب آنتی

هاي طبیعی که اثر محافظتی در برابر بیماريهاي اکسیدانزایی، استفاده از آنتیت و سرطانمسمومی
زایی دارند، توصیه هاي قلبی و عروقی، آلزایمر، آب مروارید و جهشمزمن، سرطان، دیابت، بیماري

  ).2005(ساکاناکا و همکاران،  شده است
هاي مختلف گیاهان عالی ها را در گونهاکسیدانوجود انواع مختلفی از آنتی پژوهشگرانبسیاري از 

ها، اسید ها، فسفولیپیدتوکوفرول ).2011؛ سوزا و همکاران، 2006(یوان و همکاران،  اند گزارش کرده
برخی از  هاي برگ چاي،هاي مریم گلی و عصارههاي رزماري، صمغها، رزین و استرهاي آن اسکوربیک

همچنین بسیاري از منابع دریایی و گیاهان آبزي  .باشند هاي طبیعی شناسایی شده، میاکسیدانآنتی
منظور یافتن ترکیبات زیست فعال جهت ساخت داروهاي جدید و مواد خوراکی فراسودمند، مورد  به

عنوان یکی از  اي عالی براي چنین ترکیباتی هستند و بههاي دریایی گزینهتوجه قرار گرفته است. جلبک
وانگ و ؛ 2007ناهاس و همکاران، ( اندگرفته فعال مورد بررسی قرار هاي زیستترین منابع متابولیتغنی

هاي دریایی وجود دارند. هاي دریایی منابع تجدیدپذیري هستند که در محیطجلبک ).2009همکاران، 
ویروسی  آنتی اکسیدانی، باکتریایی، آنتیهاي بیولوژیکی مثل خواص آنتیهاي دریایی داراي ویژگیجلبک

                                                             
1- Butylated hydrozytoluene 
2- Butylated hydroxyanisole 
3- Tert butylhydroquinone 
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ها موادي هستند که  اکسیدان اند، آنتیها یافت شدهدر میان ترکیباتی که در جلبک باشندمیو ضدقارچی 
هاي دریایی همانند دیگر گیاهان جلبک). 2008(پالزا و همکاران،  اندتوجه زیادي را به خود جلب کرده

عوامل، تشکیل گیرند که این فتوسنتز کننده، در معرض نور شدید و غلظت باالي اکسیژن قرار می
کنند. عدم وجود خسارات اکسیداتیو در  هاي آزاد و دیگر عوامل اکسید کننده را تحریک میرادیکال

موید این مقاومت و ثبات در طول نگهداري  ،ویژه اسیدهاي چرب غیراشباع) ها (به ترکیبات ساختاري آن
ناهاس و همکاران، ایش هستند (در برابر اکس حفاظتیهاي ها داراي سیستم هاي آناست که سلول نکته

که گیاهان  شود یمسبب  نییپا جغرافیاییهاي خورشیدي در عرضباالي  تشعشعات). دماي باال و 2007
اکسیدانی بیشتري  ي آزاد، ترکیبات آنتیها کالیرادي ماوراي بنفش و ها اشعهاین مناطق براي مقابله با 

ي ها گونهو داراي  داردي پایین قرار ها عرضفارس نیز در  خلیج ).2011(لوپز و همکاران،  تولید کنند
در وفور که به  باشد یم Hypneacaeخانواده  ها جلبکباشد. یک گروه از این جلبکی متنوعی می

هاي چندکاربردي دلیل ویژگی شود. از این رو به از آن نمی کاربردي  استفادهو فارس وجود دارد  خلیج
 گیرند اکسیداسیونی طبیعی مورد توجه قرار عنوان منبع آنتی تواند بهها میآنهاي جلبکی، استخراج  عصاره

بررسی فعالیت  پژوهشهدف از انجام این  ).2009وانگ و همکاران، ؛ 2008چیو و همکاران، (
 باشد.فارس می خلیج) H. hamulosa( اکسیدانی جلبک قرمز آنتی

  
  اهمواد و روش

شهر  از سواحل خلیج فارس در منطقه ساحل جنوبی H. hamulosa قرمز جلبک :آوري نمونهجمع
ها ها، شن و ماسه و نمک از جلبکفیتاپی مانده آوري و با آب دریا شستشو شدند تا باقی بوشهر جمع

روز  4تا  3مدت  و در دماي محیط و در سایه به ندبا آب شیرین شستشو شد هانمونه سپس جدا شود.
طبیعی و  منابع به آزمایشگاه فرآوري دانشکده ها بعد از خشک شدن، تا خشک شوند. نمونه ندقرار گرفت

 ،Mulinex, La Molinettدر یک دستگاه خردکن (و  ندمنتقل شدعلوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس 
و در دماي  داردربهاي پالستیکی صورت پودر درآمدند و تا زمان انجام آزمایش در کیسه فرانسه) به

  گراد نگهداري شدند.درجه سانتی -80
هاي ها و نسبت حالل( 20:1نسبت لیترحالل با میلی 100 بهپودر شده   نمونهپنج گرم  :يریگ عصاره

حالل آلی استون، متانول و درصد  100و  70، 50، 30آب خالص و درصد  100مورد استفاده شامل 
 26- 28در دماي اتاق (ساعت  24مدت  وري در حالل، به روش غوطه با استفاده از افزوده شد و )اتانول
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فیلتر شدند و پس از  41ه ها با کاغذ صافی واتمن شمار . سپس عصارهشد استخراجگراد) سانتی درجه
هاي  دقیقه براي انجام آزمایش 10مدت  به  6000rpm با دور آلمان) ،Z206A-HERMLE( وژسانتریف

  گرفتند. بعدي مورد استفاده قرار
 )1984(تاگا و همکاران،  ) عصاره با استفاده از روشTPC( 1میزان  فنول کل :تعیین میزان فنول کل

 2مدت  ، مخلوط شد و بهNa2Co3 )درصد 2لیتر ( میلی 4میکرولیتر از نمونه با  200شد.  گیري اندازه
سیوکالتو  - میکرولیتر معرف فولین 200ماند. سپس   گراد) باقیسانتیدرجه 26-28دقیقه در دماي اتاق (

دقیقه در دماي اتاق در تاریکی باقی  30مدت  و پس از مخلوط شدن به به آن اضافه شددرصد  50
، آمریکا) در طول موج PerkinElmer precisely Lambdaوفتومتر (رها با اسپکتماند. جذب نمونه 

تانیک در داستاندارد از محلول اسیبراي رسم منحنی نانومتر در مقابل شاهد خوانده شد.  720
گرم  اساس میلی نتایج بر .لیتر استفاده شد گرم بر میلی میلی 05/0 و 01/0 ،002/0، 0ي ها غلظت

  ).Y= 0.0138x, R2= 0.9946( گزارش شدپودر جلبکی خشک  برگرمتانیک   اسید
(پریتو و  جلبکی با روشهاي ) عصارهTAC( 2اکسیدانی کلفعالیت آنتی :اکسیدانی کل فعالیت آنتی

 سولفوریک لیتر محلول معرف (اسیدمیلی 6/0لیتر نمونه با  میلی 6/0گیري شد. اندازه )1999همکاران، 
هاي آزمایش موالر) در لوله میلی 4 موالر و آمونیوم مولیبدات میلی 28موالر، سولفات سدیم  6/0

دقیقه  90مدت  گراد) به درجه سانتی 95دار مخلوط شدند. محلول حاصل در حمام آبی (دماي  درب
طول موج  وفتومتر درربا اسپکتها در دماي اتاق، جذب نمونه ها نمونهقرار گرفت. پس از سرد شدن 

، 1/0ي ها غلظتاسکوربیک در د براي رسم منحنی استاندارد از محلول اسی .نانومتر خوانده شد 695
 اسید گرم میلی حسب بر کل اکسیدانی آنتی قدرتو  شدلیتر استفاده  گرم بر میلی میلی 8/0و  4/0، 2/0

 .)Y= 0.0032x, R2= 0.99( شد پودر جلبکی خشک شده بیان برگرم اسکوربیک

 هاي اکسیدانی با استفاده از رادیکال بررسی فعالیت آنتی :DPPH هاي آزادفعالیت مهارکنندگی رادیکال
 )1995(برند ویلیامز و همکاران،  طبق روش ،)DPPH(3هیدرازیل  -پیکریل 1دي فنیل  2و  2پایدار 

موالر رادیکال آزاد  میلی 16/0لیتر از محلول متانولی  لیتر از عصاره به دو میلی انجام گرفت. دو میلی
DPPH مدت یک دقیقه با دستگاه ورتکس با دور  افزوده و بهrpm2500 )MS 3b IKA, (آمریکا ،

دقیقه در دماي محیط در تاریکی نگهداري گردید. جذب محلول در طول موج  30 مخلوط و خوبی به
                                                             
1  - Total phenol content 
2  - Total antioxidant capacity 
3  - 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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 DPPHي آزاد ها کالیرادنانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر خوانده شد. فعالیت مهارکنندگی  517
 شد.بیان  RSA1 صورت درصد و به عصاره مطابق فرمول زیر محاسبه

 

RSA%= [1-(Asample-Asample blank)/Aconrol]*100  
  Asample= موردنظر زمان از بعدDPPH  جذب نمونه و محلول

 Acontrol =بدون نمونه  DPPH جذب محلول

    Asample blank  = بدون محلول DPPHجذب نمونه 
 

هاي جلبکی، از ) در عصارهFRAP(2 گیري قدرت کاهندگی آهن براي اندازه :قدرت کاهندگی آهن
لیتر بافر فسفات  میلی 5/2استفاده شد. براي انجام این آزمایش ابتدا ) 2008(چیو و همکاران،  روش

لیتر از نمونه  میلی 1با  درصد 1لیتر فري سیانات پتاسیم  میلی 5/2 ) و=pH 6/6موالر ( 1/0پتاسیم 
نگهداري شد. دقیقه  20مدت  گراد و به درجه سانتی 50مخلوط شد. این محلول درحمام آبی با دماي 

دقیقه در  10مدت  اضافه شد و بهدرصد  10کلرواستیک  لیتر اسید تري میلی 5/2این محلول  سپس به
) FeCl3( لیتر از کلرید آهن میلی 5/0لیتر از آب و  میلی 5/2وژ شد. در ادامه، سانتریف rpm3000  دور

 30مدت  در دماي محیط بهلیتر از مخلوط اضافه گردید. سپس این محلول  میلی 5/2به درصد  1/0
 نانومتر خوانده شد. 700 ها در دقیقه نگهداري شد تا در آن ایجاد رنگ صورت بپذیرد. جذب نمونه

 گرملیمی 25/0 و 1/0، 05/0،  01/0، 0هاي  براي رسم منحنی استاندارد از محلول اسیدتانیک در غلظت
بر گرم پودر جلبکی اسیدتانیک  گرممیلی لیتر استفاده شد و قدرت کاهندگی آهن بر حسب بر میلی

  .)Y= 0.0117x, R2= 0.9954( بیان شد خشک شده
اکسیدانی  منظور بررسی بهترین فعالیت آنتی ها، به داده بودن بعد از سنجش نرمال :تجزیه و تحلیل آماري

براي استفاده شد.  way ANOVA-One طرفه هاي مختلف یک حالل از آنالیز واریانس یک بین نسبت
کار برده شد و در نهایت جهت تعیین بهترین حالل از میان سه حالل  ها آزمون دانکن به مقایسه میانگین

 )Mini tab )Minitab 14, state College, PA, USA افزار اي و نرم مورد استفاده از آزمون خوشه
  .صورت پذیرفت) ,Excel )2010 Microsoft office افزار استفاده شد و رسم نمودارها توسط نرم

 
 

                                                             
1- Radical scavening activity 
2  - Ferric reducing antioxidant power 
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 نتایج و بحث
و قدرت  DPPHمیزان ترکیبات فنولی، قدرت کاهندگی آهن، درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد 

 1در شکل هاي مختلف حالل استون، اتانول و متانول با نسبت 3آنتی اکسیدانی کل در استخراج با 
  آورده شده است.

شمار  هاي گیاهی بهاستخراج از نمونه استفاده در ترین روش موردطورکلی روش حاللی معمولی هب
بر اساس هدف استخراج، قطبیت ترکیبات  هاي حاللی عموماًسیستم). 2011سوزا و همکاران، ( رودمی

(وانگ و همکاران،  شوندنظر، قطبیت ترکیبات غیرهدف و همچنین هزینه و ایمنی انتخاب می مورد
ثرترین روش و حالل براي استخراج این ترکیبات وجود دارد ولی ؤم . مطالعات زیادي در مورد)2008

با توجه به ساختار و  شود.هاي مختلف مشاهده میگاهی نتایج متناقضی در مورد ترکیبات و حالل
ریبی و  باشدپذیر نمیدستیابی به یک روش واحد امکان ات فیزیکوشیمیایی این ترکیبات،خصوصی)

هاي جلبکی مختلف اکسیدانی گونهالعات موجود در تعیین پتانسیل آنتیبراساس مط ).2011همکاران، 
(وانگ و همکاران،  هاي مختلف کافی نیستتنها استفاده از یک آزمایش براي شناسایی مکانیسم

هاي یاد شده چند آزمایش مختلف از جمله بنابراین در این مطالعه براي درك بهتر مکانیسم ).2008
اکسیدانی ، قدرت کاهندگی آهن، فعالیت آنتیDPPH یت مهار کنندگی رادیکالمیزان فنول کل، فعال

  کل مورد سنجش قرار گرفت.
، 27/0ترتیب با مقایر  و به درصد 50باالترین میزان فنول کل مربوط به استون، اتانول و متانول 

مربوط به نسبت گرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی و کمترین میزان فنول کل میلی 18/0و  22/0
گرم میلی 08/0و  03/0، 04/0ترتیب با مقادیر  هاي استونی، اتانولی و متانولی و بهعصاره درصد 100

میزان فنول کل درصد  50با افزایش حالل آلی به ). a 1تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی بود (شکل
میزان درصد  100)، و با افزایش بیشتر حالل آلی تا >05/0Pداري نشان داد (ها افزایش معنینمونه

 که افزودن مقدار معینی آب به داري مواجه گشت. در واقع نتایج نشان دادفنول کل با کاهش معنی
که از  هاي آلی (استون، اتانول و متانول) ممکن است میزان استخراج فنول کل را  نسبت به زمانیحالل

داري ثیر معنیأشود، بهبود بخشد. نوع حالل مورد استفاده نیز ت می آب یا حالل آلی خالص استفاده
)05/0P<( که در این بررسی بیشترین مقدار ترکیبات  طوري ها داشت. بهبر مقدار ترکیبات فنولی عصاره

 و بهترین حالل جهت استخراج هاي استونی، اتانولی و متانولی حاصل شدترتیب در عصاره فنولی به
اي طور گسترده الکل و استون با درصدهاي مختلف آب، به فنولی، حالل استون بود. عموماًترکیبات 

 اي کهدر مطالعه ).2008(وانگ و همکاران،  شوندبراي استخراج ترکیبات فنولی از گیاهان استفاده می
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این نتیجه  به ندانجام دادها و کافئین از برگ چاي سبز فنولاستخراج پلی بر )،2003( پان و همکاران
هاي استخراج شده در عصاره استونی نسبت به متانول، آب و اتانول بیشتر فنولمقدار پلی کهرسیدند 

استونی ده گونه جلبکی در سواحل ایسلند  درصد 70 هاي آبی وبود. در آزمایشی که بر روي عصاره
هاي ها براي بیشتر گونهفنولنسبت به عصاره آبی در استخراج پلیدرصد  70انجام شد، عصاره استونی 

  .)2009(وانگ و همکاران،  ثرتر بودؤجلبکی مورد آزمایش م
  

  

  
  

) و c( DPPH)، فعالیت مهار کنندگی رادیکال b)، قدرت کاهندگی آهن (aمیزان فنول کل (  اي پاسخ نمودار مقایسه - 1شکل 
  صورت جداگانه هاي اتانول، متانول و استون به هاي مختلف هر یک از حالل در نسبت )dاکسیدانی کل (فعالیت آنتی

 5در سطح صورت جداگانه  ها، به هاي مختلف هر یک از حالل دار نسبت حروف کوچک متفاوت بیانگر تفاوت معنی* 
  باشد میدرصد 

  باشد انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها در جدول به داده
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هاي آلی ارگانیک با اثر استفاده از آب و حالل)، 2006(ترکمن و همکاران،  دیگريدر مطالعه 
ی بررس 1اکسیدانی چاي سیاه و چاي میتهاي مختلف را بر روي میزان فنول کل و فعالیت آنتیغلظت

سازي شده با هاي آمادهفولین سیوکالتو تمامی عصاره در روش ها نشان داد که کردند. نتایج آن
فنول مربوط به استون و فنول را دارا بودند. کمترین مقدار پلیبیشترین سطح پلیدرصد  50اي ه حالل

 ترند وهاي آلی قطبی نسبت به آب محلولطورکلی ترکیبات فنولی در حالل به بود.درصد  100اتانول 
ثر ؤاستون باشند، مل، اتانول و که مخلوطی آبی از متانو هاي مورد استفاده براي استخراج هنگامی حالل

  ).2009(وانگ و همکاران، هستند 
DPPH اي به عنوان ابزاري جهت تخمین مهار رادیکال طور گسترده یک رادیکال آزاد پایدار است که به

اکسیدان قادر به کاهش رادیکال پایدار آنتیDPPH آزمایش  شود. درکار برده می اکسیدان بهآزاد توسط آنتی
DPPH اکسیدان بر مهار رادیکال باشد. اثر آنتیبه دي فنیل پیکرازیل زرد رنگ میDPPH  مربوط به توانایی

 DPPH . باالترین فعالیت مهار کنندگی رادیکال)2012(حسین و همکاران،  باشداهداي هیدروژن آن می
 درصد 70 و حالل متانولدرصد  18/57 و 98/69با مقادیر درصد  50 ترتیب مربوط به حالل استون و اتانول به

اختصاص دارد که در واقع خاصیت درصد  100باشد و حداقل فعالیت به آب میدرصد  40/41با مقدار 
این است که افزودن بیشتر از حد  احتمالی). یکی از دالیل c 1(شکل مهارکنندگی از خود نشان نداده است

ها از دسترس خارج اکسیدانرا منعقد و آن را جهت انجام واکنش با آنتی DPPH/ آب، بخشی از  معین حالل
طورکلی  به). 2009(کاراداگ و همکاران،  دهد اکسیدانی را کاهش می ترتیب ظرفیت آنتی  ینا هنماید و بمی

داشت.  داري نیز افزایش معنی DPPHها زیاد بود درصد مهار کنندگی رادیکال که میزان فنول کل نمونه هنگامی
عنوان  هاي دریایی باشد که قابلیت عملکرد بهفنول موجود در جلبک دلیل مقادیر باالي پلی تواند بهاین مهم می

همبستگی مثبت بین ترکیبات  پژوهشگران دیگري نیز). 2008(چیو و همکاران،  جاذب رادیکال آزاد را دارند
هاي در بین عصاره ).2011 ،(لوپز و همکارانف اندکردهي آزاد را بیان ها کالیرادکننندگی  فنولی و قدرت خنثی

اکسیدانی سه جلبک در ارزیابی فعالیت آنتی بهترین فعالیت مهارکنندگی بود. مختلف عصاره استونی داراي
) ,Entromorgha compressa, Entromorgha tubulosa Entromorgha linza( اینترومورفاسبز 

که  حالی هاي متانولی مشاهده شد. دردر عصاره  DPPHرادیکالبیشترین فعالیت مهارکنندگی 
استونی و اتیل استاتی نیز اثر بازدارندگی خوبی نشان دادند و حداقل فعالیت  هاي پروپانولی، عصاره

  ).2011(گانیسان و همکاران،  مهارکنندگی در عصاره آبی مشاهده گردید

                                                             
1  - Mate 
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  tripridltriazineرنگ زرد کمپلکس ها جهت کاهشبر اساس توانایی فنول FRAPآزمایش 
ferric Fe) III( به کمپلکس آبی رنگferrous  )FeII( وسیله عمل اهدا الکترون توسط  هب

بیشترین قدرت کاهندگی آهن مربوط به . )2009(کاراداگ و همکاران،  باشداکسیدان می آنتی
 70و  03/0با مقدار  درصد 50 ، عصاره متانولی06/0 با میزان درصد 70و  50 هاي استونی عصاره
داري با یگدیگر که تفاوت معنی بودگرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی خشک میلی 04/0با درصد 

گرم تانیک اسید بر گرم پودر جلبکی میلی 04/0(درصد  50و نیز عصاره اتانولی  )<05/0Pنداشتند (
و استون، اتانول و درصد  100 (آب هاي خالصهاي استخراج شده با حالل عصارهخشک شده) بود. 

. همانند دو آزمایش )b 1(شکل کمترین قدرت کاهندگی را از خود نشان دادند )درصد 100 متانول
استونی بهترین قدرت کاهندگی را از خود  ، عصارهDPPH فعالیت مهار کنندگی رادیکالفنول کل و 

مشاهده شد. در مطالعه این  )2011(گانیسان و همکاران،  در مطالعه اينشان داد. نتایج مشابه
ترتیب در عصاره  به Entromorgha tubulosaحداکثر و حداقل قدرت کاهندگی در  گران پژوهش

 ،Entromorgha compressaاستونی و آبی گزارش شد و در میان سه گونه مورد آزمایش (
Entromorgha tubulosa، Entromorgha linzaاستونی  ) عصارهE. tubulosa  قدرت کاهندگی

اساس  بر هااکسیدانی کاهندهها گزارش کردند که عمل آنتی بهتري نسبت به دو گونه دیگر نشان داد. آن
سازهاي خاصی ها با پیشیک اتم هیدوژون است. کاهنده ءوسیله اهدا هشکست زنجیره رادیکال آزاد ب

نند. ترکیبات جلبکی نیز کشکیل پراکسید جلوگیري میدهند و در نتیجه از تاز پراکسید واکنش می
هاي آزاد و الکترون و واکنش با رادیکال ء، از طریق اهداهابه شیوه مشابهی همانند کاهنده ممکن است

  اي رادیکال آزاد عمل کنند.ها به محصوالت پایدار و پایان بخشیدن به واکنش زنجیره تبدیل آن
) به VI )MO+6فسفومولیبدینیوم، مولیبدنیوم اکسیدانی کل با روش  در تعیین فعالیت آنتی

، باالترین فعالیت )d 1مطابق شکل ( .یابد) کاهش میMO+5کمپلکس فسفات سبز رنگ (
گرم میلی 07/0و  06/0ترتیب با مقادیر  به درصد 50و استون درصد  100 اکسیدانی کل در آب آنتی

با حالل ) <05/0Pداري (شک شده بود که اختالف معنیاسید اسکوربیک بر گرم پودر جلبکی خ
عنوان  استفاده از آب بهنداشت.  درصد 50و حالل متانول با نسبت  درصد 70و  50اتانول با نسبت 

کند که در آن ترکیبات قطبی ایجاد می اکسیدانی، یک محیط کامالًحالل در استخراج ترکیبات آنتی
هایی بر این حضور ناخالصی شوند و عالوهمیزان کمتري استخراج میفنولی با درجه قطبیت پایین به 

ها و قندهاي محلول در عصاره آبی نیز باعث اختالل در تشخیص و تعیین نظیر اسیدهاي آلی، پروتئین
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شوند. هر چند حضور ترکیبات فوق شاید دلیلی بر افزایش فعالیت مقدار ترکیبات فنولی می
  ).2007(کرینوس و همکاران،  الص باشداکسیدانی کل در آب خ آنتی

  

  گیرينتیجه
هاي حاللی متفاوت ها از مواد گیاهی مختلف و با سیستمفنولطورکلی مقدار استخراج پلی به

با توجه به حالل  این پژوهشاساس  بستگی به غلظت حالل، روش استخراج و گونه جلبکی دارد. بر
دست آمده از جلبک قرمز از لحاظ غلظت و  ههاي بعصاره مورد استفاده براي استخراج ترکیبات فنولی،

هاي آلی با تشکیل یک . افزودن مقدار معینی آب به حاللدنباشاکسیدانی بسیار متفاوت میفعالیت آنتی
کند. در اکسیدانی فراهم میشرایط بهتري را براي استخراج ترکیبات آنتی و  باشد میمحیط قطبی همراه 

بهترین نسبت جهت استخراج ترکیبات  درصد 50این مطالعه حالل استون بهترین حالل و نسبت 
هاي طبیعی مورد اکسیدانعنوان منبعی از آنتی گونه را به تواند اینکه می استفنولی از جلبک قرمز 

 توجه قرار دهد.
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