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 0چکیده

باشرند  ایر     فعال و مضرر برراي انسران هسرتند مري     هاي آزاد که موادي  کننده رادیکال ها از عوامل اصلي خنثي اکسیدان آنتي

شده از سروالل قشر     آوري جمع رسارگاسوم ولگ اي اکسیداني عصاره آبي جلبک قهوه بررسي خواص آنتي پژوهش با هدف

از  گیرري  عصراره  آب شیری  و شستشو باسوالل قش   آوري جلبک از پس از جمع  در مقیاس آزمایشگاهي صورت گرفت

  گردیرد صورت پودر لاصرل   هب و خشک انجمادي ک  در خشکعصاره مورد نظر  سپس  انجام شد رسارگاسوم ولگجلبک 

توانرایي   ،، رادیکال آزاد سوپراکسیدDPPHاکسیدان کل، فعالیت مهارکنندگي رادیکال آزاد  فعالیت آنتي ،پارامترهاي فنل کل

دسرت آمرده    طبق نتایج بره  بر مورد بررسي قرار گرفت  پژوهشآزاد هیدروکسیل در ای   و رادیکال کنندگي یون آه  شالته

توانرایي   ،رادیکرال آزاد سوپراکسرید   ، درصرد DPPHاکسریدان کرل، رادیکرال آزاد     فعالیرت آنتري   ،فنرل کرل  محتواي میزان 

گررم   میلري  22/11معرادل  ترتیر    بره خرود   هراي  در باالتری  غلظت نیز کنندگي یون آه  و رادیکال آزاد هیدروکسیل شالته

محاسبه  درصد 15/33و  93/14، 90/24، گرم عصاره گرم اسید آسکوربیک بر میلي 09/521گرم عصاره،  199اسیدگالیک یر 

توانرد   مري عصاره ای  جلبرک  اکسیداني  آنتي هاي فعالیت در رسارگاسوم ولگ اي جلبک قهوهعصاره توجه به توانایي باالي  با  گردید

   بهداشتي معرفي گردد  آرایشي و صنایع غذایي، دارویي، درطبیعي  اکسیداني آنتيترکیبات  سرشار ازعنوان یک منبع  به

 

   اي ماکروجلبک قهوه، آبي هاي آزاد، عصاره رادیکال ،اکسیدان آنتي :يکلیدهايواژه
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 مقدمه

ها موادي هسرتند کره از طریرق مهرار      اکسیدان آنتي

اي  هاي زنجیرره  شروع و یا جلوگیري از انتشار واکنش

توانند سب  تراخیر و یرا جلروگیري از     کننده مي اکسید

 )سرون  و همکراران،   هاي سلولي شوند اکسیداسیون الیه

ایرر  مررواد درون برردن موجررود زنررده  معمرروالً  (2919

عردم تعرادل بری     در برابرر   شرایط پایدارجهت لفظ 

شرود   تولیرد مري   هرا  اکسریدان  هاي آزاد و آنتري  رادیکال

هراي   رادیکالگیري  سلولي از طریق شکلاکسیداسیون 

رادیکررال  ،1ماننررد پراکسررید هیرردرو ن آزاد اکسرریژن 

که  4نیتریک اکسید و 3آنیون سوپراکسید ،2هیدروکسیل

 شروند  شرناخته مري   5هاي اکسیژن فعرال  به عنوان گونه

 هراي بیولرو یکي   سیست  ها در شوند ای  رادیکال آغاز مي

 شروند  مري  سراخته هراي سرلولي ملتلر      دلیل تنش به

جهررت مهررار ایرر     (2911 ،همکرراران)اسررولیوان و 

نوان ع اي به طور گسترده ها به اکسیدان ها از آنتي رادیکال

 افزودنرري مررواد غررذایي جهررت لفااررت در برابررر     

شرود   اسرتفاده مري  تلری  اکسیداتیو در مرواد غرذایي   

ترری  اسرتفاده را    هاي مصنوعي کره بریش   اکسیدان آنتي

 بوتیررل هیدروکسرري ،1دارنررد شررامل پروپیررل گرراالت 

و ترشرري بوتیرل    0 ئبوتیل هیدروکسي تولو ،0آنیزول

امرا    (1009 ،)شرروی  باشرند   مي 0ینونئهیدروکسي کو

بوتیرل   و بوتیل هیدروکسي آنیرزول  ،رسد که نظر مي هب

هاي کبدي و سررطان   مسول آسی تولوئ  هیدروکسي 

زاي  جهررش واثرررات سررمي (  1000، یساگررر) باشررند

ن تمایررل آدر کنررار  وهرراي مصررنوعي  اکسرریدان آنترري

هاي غرذایي طبیعري سرب      کنندگان به افزودني مصرف

 هراي  اکسیدان هایي جهت توسعه آنتي شده است که تالش

                                                 
1- H2O2 

2- OH 

3- O2 

4- NO 

5- ROS 

6- PG 

7- BHA 

8- BHT 

9- TBHT 

  )هوآنرر  طبیعرري صررورت گیرررد أجررایگزی  بررا منشرر

  (2912 و همکررراران، میناکشررري؛ 2994 و وانررر ،

هاي  اکسیدان آنتي منابع غنيهاي دریایي یکي از  جلبک

؛ 2911)ویجسکارا و همکاران، روند طبیعي به شمار مي

 در اکسریداني  آنتري  خاصریت (  2911بالبوا و همکراران،  

خراطر وجرود توکروفرول هرا )میاشریتا و       ها بره  جلبک

(  کارتنوئیدها )هوسروکاوا و همکراران،   1000تاکاگي، 

( اسرت   2990ها )پاریس و همکاران،  فنول ( پلي2990

هراي آزاد   رادیکرال ها گیرنرده   فنول ها و پلي توکروفول

اکسیداسریون بره عنروان     شکسرت  زنجیرره   با و هستند

 کنند  در لرالي کره کارتنوئیردها     مي عملاکسیدان  آنتي

با فراه  کرردن اکسریژن یگانره و یرا بره دام انرداخت        

ایفرا  اکسریداني خرود را    آنتري  نقرش هاي آزاد،  رادیکال

خاصرریت (  2912)سررورش و همکرراران،   کننررد مرري

اي مرورد   هراي قهروه   ي در برخي از جلبکاکسیدان آنتي

که خرواص   است گرفته و نشان داده شده مطالعه قرار

هررا متناسرر  بررا محتررواي ترکیبررات  اکسرریداني آن آنترري

   (2990و همکاران،  )زوبیا باشد ميها  اکسیداني آن آنتي

هراي   عصاره جلبرک موجود در  اکسیداني آنتيترکیبات 

چنی  مکانیسر    آزاد و ه هاي  اي با مهار رادیکال قهوه

خود قادر بره اتصرال    هاي کربوکسیل گروهتبادل یوني و 

)البوسرکا و   هاي آبري هسرتند   هاي فلزي از محلول یون

با توجه بره خرواص متعردد گرزارش     (  2910همکاران، 

هرا   برداري از آن بهره ،اي هاي قهوه شده از عصاره جلبک

ملتلر    صرنایع  اکسریداني در   عنوان منبع طبیعي آنتي به

توصیه شرده   داروسازي و آرایشي نیز صنعتي، پزشکي،

اي  هراي قهروه   جلبک  (2990است )وان  و همکاران، 

و  11(نرراهمگونگررروه متفرراوت )  19هررا فئوفیررتیررا 

 دهنرد  کره شرامل    ها را تشکیل مي از جلبک اي گسترده

اي  شروند  رنر  قهروه    نیز مي 13فیتزکریس ها و12دیاتوم

هرراي  رنگدانرره خراطر وجررود  هبرر اي هرراي قهرروه جلبرک 

                                                 
10- Phaeophyceae 

11- Heterogeneous 

12- Diatom 

13- Chrysophytes 
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مطالعرات   ،تراکنون  باشرد   کاروتنوئید و فوکوزانتی  مي

اي انجرام   هراي قهروه   بندي جلبک در مورد طبقهزیادي 

  اي ي قهروه هرا  گرفته اسرت  در لرال لا،رر، جلبرک    

  ،جرررنس 399در لررردود  ،گونررره 2999در بررریش از 

 انرد  بنردي شرده   طبقره راسرته   10خانواده و  59لداقل 

هرراي  (  جررنس جلبررک2914و همکرراران،  )سرریلبرفلد

هراي   ترری  جرنس از جلبرک    عنوان متنوع سارگاسوم به

شرود  از   اي در سوالل جنوبي ایران محسوب مي قهوه

 تروان بره   هاي جنس سارگاسوم در ایران مي جمله گونه

Sargassum virgatum، Sargassum vulgare، 

Sargassum tenerrimum  وSargassum 

glaucescens  زادي،  اشرراره کرررد )کرروکبي و یوسرر

دریاي سارگاسرو واقرع در اقیرانوس     چنی  ه  ( 2915

هاي اطلس براساس وجود بسیار زیادي از انواع جلبک

Sargassum گذاري شده است )هوگان و مایکرل،  نام

تراکنون   دسرت آمرده   هبر  هاي براساس گزارش  (2911

طبیعي از موجرودات دریرازي    اتترکیب 22999لدود 

دسرت آمرده از    شناسایي شده است  ترکیبات طبیعي به

  ،اي داراي خررواص ،دویروسرري هرراي قهرروه جلبررک

 ،رد انعقرادي،   ،،د سرطاني ،،د قارچي ،،د باکتریایي

هسررتند )رلیمرري و  اکسرریداني آنترري،ررد التهررابي و 

براسراس مطالعرات آل و همکراران     ( 2913همکاران، 

اي فعالیررت هرراي قهرروه جلبررکماکروعصرراره  (2911)

هراي   جلبرک ماکرواکسیداني باالتري در مقایسه با  آنتي

 در بررسرري نقرردي و همکررارانسرربز و قرمررز دارنررد  

  اکسرریداني چهررار  روي ترکیبررات آنترري  ( بررر1300)

، Sargassum angustifolium گونه جلبرک دریرایي  

Padina astraulis ،Cystoseria merica  و
Colopomenia sinuosa  کره هرر    ، نترایج نشران داد

چهررار گونرره جلبررک مررورد مطالعرره داراي قرردرت    

اکسرریداني مناسرربي بودنررد  و دو گونرره جلبررک   آنترري

Sargassum angustifolium  وCystoseria merica 

تري نسربت بره سرایر     اکسیداني بیش داراي قدرت آنتي

وي ر در مطالعره دیگرر برر    باشرند   ها مري  گونه جلبک

  ،مترانولي، پترولیروم اترري، اتیرل اسرتاتي     هراي   عصاره

 بوتررانولي و عصرراره آبرري لاصررل   دي کلرررو مترراني،

 ، Sargassum marginatumهرررراي  از جلبررررک

Padina tetrastomtica  وTurbinaria conoides 

سرره جلبررک داراي پتانسرریل  نتررایج نشرران داد کرره هررر

 ( 2990باشند )چاندیني و همکراران،   اکسیداني مي آنتي

خود بررروي   پژوهش( در پي 2990همکاران ) و زوبیا

اکسیداني باالیي را  گونه جلبک دریایي فعالیت آنتي 40

در بررسي دیگرر   اي ثبت کردند  قهوههاي  براي جلبک

روي اثررات   ( برر 1304توسط لیردري و همکراران )  

 قرمرز  ، ،داکسیداني عصراره سره گونره جلبرک سربز     

اکسریداني را جلبرک    اي باالتری  فعالیرت آنتري   و قهوه

 ازخود نشان داد  Cystoseira trinodisاي  قهوه

اکسرریداني عصرراره  بررا توجرره برره خاصرریت آنترري 
 هرراي آزاد و  در مهررار رادیکررال اي هرراي قهرروه جلبررک

ارزیرابي   ف فلزات سنگی  هدف از ایر  پرژوهش  لذ

  اي قهروه  اکسریداني عصراره آبري جلبرک     خواص آنتي
Sargassum vulgare  جلبک به عنوان  و معرفي ای

صرنایع   در اکسریداني  منبع غني از ترکیبرات آنتري   یک

 باشد  دارویي و آرایشي و بهداشتي مي ،غذایي
 

 ها مواد روش
 مورد مطالعه در  1رسارگاسوم ولگجلبک 

اي جنوب کشور هاي قهوه ای  پژوهش از جلبک

 جزیره قش کاني باشد که از سوالل  مي

(26
0
34344N, 55

0
23765E )در  صورت دستي به
بالفاصله با آب دریا آوري شد  سپس  جمع 01زمستان 

ها پس از انتقال به  شستشو اولیه داده شد  نمونه

شناسایي گونه توسط پژوهشکده آزمایشگاه و 
فارس و دریاي عمان، براي لذف گل والي و  خلیج

هاي پالستیکي  دیگر مواد زائد، شستشو و در کیسه

منظور جلوگیري از    سپس بهبندي گردید دار بسته زیپ
هاي نازک آلومینیومي پوشانده  نفوذ نور، توسط ورق

                                                 
1- Sargassum vulgare 
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هایي از یخ در  با الیه هاي آماده شده شد  نمونه

هاي نگه دارنده ملصوص )یونولیت( لمل شده  ارف

هاي  و پس از انتقال به بلش آزمایشگاه فراورده
ها بار  شیالتي دانشگاه علوم کشاورزي گرگان، نمونه

منظور لذف مقادیر زیاد نمک،  آزمایشگاه به گر دردی

با آب شیری  شستشو داده شد سپس در  والي گل

 24مدت  گراد به درجه سانتي 40درون آون در دماي 
روز قرار  3و در دماي اتاق به مدت ساعت خشک 

داده شد و سپس با آسیاب برقي پودر شده و تا شروع 
درجه  -29الزم در فریزر در دماي  هاي آزمایش

گیري تیره استریل  گراد در داخل ارف نمونه سانتي

(  2994ماچادو و همکاران،  -سنچزنگهداري شد )
چنی  تمام مواد شیمیایي مورد استفاده در ای   ه 

 آلمان تهیه گردید  مرک 1از شرکت پژوهش

گرم  59 :سارگاسومولگرازجلبکاستخراجعصاره

( 29به  1یتر آب مقطر )به نسبت ل 1پودر جلبک با 

روي شیکر  سوسپانسیوندست شد  ای   مللوط و یک

KS 4000 ،IKA) انکوباتور
 25دماي  با (آلمان ،®

 ساعت 24مدت  به rpm299 دور وگراد  درجه سانتي

، EppendorfR5810) سانتریفیو  سپسانکوبه شد  

دقیقه در دماي  19به مدت  rpm3599با دور  (آلمان

مایع رویي یا همان  انجام شد گراد سانتي درجه 4

و توسط  فیلتر 1وسیله کاغذ واتم  شماره  به (عصاره)

، ALPHA 1-2LD) ک  انجمادي دستگاه خشک

پودر به خشک و  کامالًساعت  02مدت  به (آلمان

لاصل از  نشی  شده ته پودر جلبکتبدیل شد  

و بار دیگر به نسبت  گردیدخشک و وزن  سانتریفیو 

 و تماميسازي شد   با آب مقطر همگ  29به  1

تکرارشد  و در پایان تمام  دیگر ال بارلل باامر

دست آمده از مرالل فوق  پودر شده به آبي هاي عصاره

 گراد  درجه سانتي -09با ه  مللوط و در دماي 

همکاران  و)فلورنس  داري شد تا زمان آزمایش نگه

1005 ) 

                                                 
1- Merck 

اکسیدانیخواصآنتیسنجش

میزان فنل کل با استفاده گیري  اندازه:کل فنل محتواي

( انجام گرفت  2913از روش کوکیالم و همکاران )

گرم  میلي 5میکرولیتر از نمونه ) 199 طور خالصه به

درصد  2 2لیتر از کربنات سدی  میلي 2( به لیتر بر میلي

دقیقه نگهداري به صورت ساک   2ا،افه شد  پس از 

 3میکرولیتر از معرف فولی  199در دماي اتاق به آن 

 دقیقه  39به مدت  سپسا،افه شد   درصد 59

 در دماي اتاق و در شرایط تاریک، انکوبه شد  

 سپس عدد جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

(Biochrom، انگلستان)  نانومتر  059موج در طول

خوانده شد  جهت رس  منحني استاندارد از اسید 

گرم  و در انتها نتایج برلس  میلي استفاده شد 4گالیک

.گرم عصاره بیان شد گالیک اسید بر

 اکسیداني فعالیت آنتيمیزان :کل اکسیدانیآنتی فعالیت

( سنجش 2910کل مطابق روش ساتیا و همکاران )

لیتر از نمونه در  میلي 3/9ای  روش  درشد  
 3با  لیتر( گرم بر میليکرومی 29-299هاي ) غلظت

 1/9 5لیتر از معرف )شامل: سولفوریک اسید میلي
موالر و آمونیوم  میلي 20 1موالر، سدی  فسفات

موالر( مللوط شد  مللوط لاصل  میلي 4 0مولیبدات

 (آلمان ،Biochrom LibraS12) ماري در دستگاه ب 

دقیقه،  09مدت  گراد به درجه سانتي 05با دماي 
 ها در دماي اتاق،   انکوبه شد  بعد از سرد شدن نمونه

 ،Biochrom) با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

نانومتر  105ها در طول موج   جذب نمونه (انگلستان
خوانده شد  جهت رس  منحني استاندارد از اسید 

انتها نتایج برلس   اسکوربیک استفاده شد و در

  بر گرم عصاره بیان شد 0گرم آسکوربیک اسید میلي

                                                 
2- Na2Co3  

3- C10H5NaO5S 

4- C7H6O5 

5- H2SO4 

6- Napo4 

7- (NH4)6Mo7o24.4H2O 

8- C6H8O8 
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ديفنیل2و2پایدارفعالیتمهارکنندگیرادیکال
-پیکریل1 DPPHهیدرازیل

مهارکنندگي  اثر:1
براساس روش وان  و همکاران   DPPHآزادرادیکال 

گرم  میلي 5/23 در ای  روش( سنجش شد  2919)
%( 199لیتر متانول ) میلي 199در  DPPHپودر بنفش 

رقیق گردید  از نمونه  19به  1لل و سپس به نسبت 
لیتر(  گرم بر میلي میکرو 299تا  29هاي ملتل  ) غلظت

لیتر از  میلي 0/3ها با  لیتر از نمونه میلي 1/9ساخته شد  
لیتر مللوط  میلي 4براي رسیدن به لج   DPPHمعرف 

 39وط شدند  بعد از ملل دقیقه 1گردید و به مدت 
شرایط انکوبه، دقیقه نگهداري در دماي اتاق و در 

 ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب نمونه
(Biochrom، انگلستان)  نانومتر  510در طول موج

گردید  از متانول براي صفر نمودن دستگاه و از قرائت 
به عنوان نمونه شاهد استفاده  DPPHلي ومعرف متان

عنوان کنترل  گردید  از اسید آسکوربیک و اسید گالیک به
 DPPHرادیکال  مثبت استفاده شد  درصد بازدارندگي

 طبق رابطه زیر محاسبه گردید  ،عصاره جلبکي
 

(1                                                           )
جذب نمونه  جذب کنترل

جذب کنترل
 DPPH)%( توانایي رادیکال آزاد        

 

درصد مهار رادیکال آزاد :سوپراکسید آزاد رادیکال
( 2990سوپر اکسید طبق روش وان  و همکاران )

تریس لیتر بافر  میلي 3 در ای  روش گرفتانجام 
 موالرمیکرو PH 0 ،330موالر  میلي 11 2هیدرو کلراید

 39و  4ان بي تي موالر میکرو 02و  3دي اچ اي ان
هاي ملتل  نمونه  در غلظت 5پي ام اس میکروموالر

لیتر( با ه  مللوط شد   میکروگرم بر میلي 153-21/4)

دقیقه انکوبه  5مدت مللوط لاصل در دماي اتاق به 
 فتومترها در دستگاه اسپکترو گردید  جذب نمونه

(Biochrom، انگلستان)  نانومتر در  519در طول موج
جاي نمونه از بافر  به شاهد  در شدمقابل شاهد خوانده 
استفاده شد  از اسید آسکوربیک تریس هیدرو کلراید 

 مهارکنندگيعنوان گروه کنترل مثبت استفاده شد  درصد  به
زیر محاسبه شد   رابطهاکسید با استفاده از  رادیکال سوپر

 

(2        )                                          
جذب نمونه  جذب کنترل

جذب کنترل
 رادیکال آزاد سوپراکسید توانایي مهار )%(      

 

آهنتواناییشالته کنندگي  شالته قدرت:کنندگییون
وان  و  روش درعصاره جلبکي براساسیون آه  
 عصاره ازای  روش  درانجام گرفت   (2990) همکاران
لیتر(  گرم بر میليکرومی 1/9-2هاي ملتل  ) غلظت

با عصاره لیتر از محلول  میلي 099/4ساخته شد  سپس 
 2/9موالر( و  میلي 2)( IIکلرید آه  )لیتر از  میلي 1/9

موالر( مللوط گردید  سپس  میلي 5) 1لیتر از فروزی  میلي

جذب دقیقه در دماي اتاق انکوبه شد  و عدد  29به مدت 
در  (انگلستان ،Biochrom) در دستگاه اسپکتروفتومتر

شاهد از آب  نانومتر خوانده شد  در نمونه 512طول موج 
از آب مقطر   استفاده شدعصاره دیونیزه به جاي محلول 

ادتا چنی  از  براي صفر نمودن دستگاه استفاده گردید  ه 
عنوان کنترل مثبت استفاده شد  و توانایي  به 0دي سدی 

  زیر محاسبه گردید رابطهکنندگي براساس  شالته
 

(3                )                                                
جذب نمونه– جذب کنترل

جذب کنترل
کنندگي یون آه  شالته ( اثر)%      

1 2 3 4 5 1 0  

                                                 
1- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl DPPH 
2- Hcl-Tris 
3- NADH 
4- NBT 
5- PMS 
6- C20H12N4Na2O6S2 
7- EDTA-Na2 
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هیدروکسیل آزاد توانایي رادیکال آزاد :رادیکال

وان  و همکاران هیدروکسیل با استفاده از روش

 هاي  غلظت ای  روش در( انجام گرفت  2919)

لیتر( با  میلي گرم بر کرومی 11/9-03/1ملتل  نمونه )

لیتر  میلي 1موالر(،  میلي 2) 1ادتا آه  لیتر میلي 5/9

لیتر زعفران  میلي 1(، درصد 3، )هیدرو ن پراکسید

بافر لیتر  میلي 5/4لیتر( به همراه  میلي گرم/ میکرو 319)

( مللوط شد  pH  4/0موالر میلي 159فسفات سدی  )

درجه  30دقیقه در دماي  39مدت  و مللوط لاصل به

 529داخل آون قرار گرفت و جذب آن در طول موج 

نانومتر خوانده شد  اثر مهار رادیکال هیدروکسیل 

مشلص گردید  در کنترل به جاي نمونه از آب مقطر 

بافر فسفات سدی   از هیدرو ن پراکسید و به جاي

عنوان گروه  استفاده گردید  از اسید اسکوربیک به

کنترل مثبت استفاده شد اثر مهار رادیکال هیدروکسیل 

   زیر محاسبه شد رابطهبا استفاده از 
 

(4)                                                
جذب نمونه  جذب کنترل

جذب کنترل
رادیکال آزاد هیدروکسیل وانایي مهارت )%(      

 

تیمارهاي ای  مطالعه در سه تکرار مورد :آنالیزآماري

افزار  وسیله نرم ها به همگني داده  گرفت بررسي قرار

SPSS  قرارگرفت  تجزیه و تحلیل  ییدأتمورد  22نسله

در سطح  ANOVAها با آنالیز واریانس یکطرفه  داده

انجام شد و براي بررسي اختالف  درصد 05اطمینان 

ها از آزمون دانک  استفاده  بی  میانگی  داده دار معني

 ترسی  شد  Excel افزار ها بااستفاده از نرم شکل شد 

 نتايج

میزان محتواي فنل کل  1 در شکل محتوايفنلکل:

 Sargassum vulgareاي در عصاره جلبک قهوه

نشان داده شده است  مقدار فنل کل به مقدار 

گرم  199ر یگرم اسیدگالیک  میلي 01/1±22/11

 عصاره محاسبه شد 

 

 
گرمعصارهصدگرمگالیکاسیدبرحسبمیلیبرSargassum vulgareايعصارهجلبکقهوهمیزانمحتوايفنلکلدر-1شکل

1.است شده معیارگزارش انحراف ± میانگین بهصورت نتیجه

                                                 
1- EDTA-Fe 
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کل:آنتیخاصیت میزان پتانسیل  2شکل  اکسیدانی

میکروگرم  299الي  29اکسیداني در بازه غلظتي  آنتي

را نشان  Sargassum vulgareلیتر در جلبک  بر میلي

 33/04با افزایش غلظت از لدود  که متناس  دهد مي

گرم عصاره  گرم اسید آسکوربیک بر میلي 09/521به 

 افزایش مي یابد 

 

 
Sargassum vulgareايقهوهاکسیدانیکلدرعصارهجلبکفعالیتآنتی-2شکل

.(>50/5P)داريدهندهوجوداختالفمعنینشانحروفانگلیسیمتفاوت



سطح توانایي  :DPPHفعالیتمهارکنندگیرادیکال

توسط عصاره DPPHکنندگي رادیکال آزاد مهار

  شکل در Sargassum vulgareاي  جلبک قهوه

ای  سنجش که با  نشان داده شده است  در 3

گالیک اسید انجام  استانداردهاي اسیدآسکوربیک و

 299الي  29هاي  گرفت  عصاره ای  جلبک در غلظت

، 03/14 ،15/19لیتر به ترتی  معادل  میکروگرم بر میلي

درصد محاسبه شد  در  90/24 ،04/21 ،01/10

 تری  فعالیت مهارکنندگي باالتری  غلظت عصاره که بیش

 هاي شاهد مثبت گالیک اسید و نشان داد گروه را

 43/00و  33/01 ترتی  داراي آسکوربیک اسید به

مهارکنندگي رادیکال  اثردرصد اثر مهارکنندگي بودند  

اسیدگالیک و اسید آسکوربیک در  توسط DPPHآزاد

صورت معناداري از عصاره جلبک  هها ب تمامي غلظت

  (>95/9Pباالتر بود ) Sargassum vulgareاي  قهوه

 اسید آسکوربیک در میان اسیدگالیک وچنی   ه 

لیتر اختالف  میلي میکروگرم بر 199 و 299 غلظت

سایر  اما در  (<95/9P) آماري معناداري دیده نشد

صورت  هاسیدگالیک بدرصد مهارکنندگي ها  غلظت

 (>95/9Pباالتر بود )داري از اسیدآسکوربیک  معنا

 رادیکال آزاد سوپراکسیدمهار رادیکالآزادسوپراکسید:

Sargassum vulgare اي قهوهتوسط عصاره جلبک

کنندگي رادیکال نشان داد شد  درصد مهار 4در شکل 

میکروگرم  153تا  21/4در غلظت  آزاد سوپر اکسید

بود درصد  49/39تا  12/0ترتی  معادل لیتر به بر میلي

کنندگي دهد  با افزایش غلظت درصد مهار که نشان مي

عنوان  اسید آسکوربیک بهچنی   یابد  ه  افزایش مي

تري در  داري بیش داراي فعالیت معنيشاهد مثبت 

 Sargassum vulgare اي قهوهمقایسه با عصاره جلبک 

  (>95/9Pباشد ) مي
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 اکسیداني آنتي خاصیت کنندگییونآهن:تواناییشالته

 براساس Sargassum vulgare اي قهوهعصاره جلبک 

گرفت   کنندگي یون آه  مورد ارزیابي قرار قدرت شالته

ندگي یون آه  کن دهنده قدرت شالته نشان 5شکل 

 2به  1/9 افزایش غلظت از   بابا غلظت است متناس 

کنندگي یون آه   لیتر فعالیت شالته میکروگرم بر میلي

در چنی   ه درصد افزایش یافت  93/14به  00/5نیز از 

به عنوان  EDTA-Na2اکسیدان مرجع  مطالعه لا،ر از آنتي

در  کنندگي آن که درصد شالته کنترل یا شاهد استفاده شد 

صورت معناداري از عصاره جلبک  هب ها تمام غلظت

  (>95/9Pباالتر بود ) Sargassum vulgareاي  قهوه

 

 
Sargassum vulgareايدرعصارهجلبکقهوهDPPHکنندگیرادیکالتواناییمهار-3شکل

.(>50/5Pداري)دهندهوجوداختالفمعنینشانحروفانگلیسیمتفاوت

 

 
Sargassum vulgareايقهوهزادسوپراکسیدتوسطعصارهجلبککنندگیرادیکالآدرصدمهار-4شکل

.(>50/5Pداري)دهندهوجوداختالفمعنینشان حروفانگلیسیمتفاوت
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 آزاد رادیکال درصد  هیدروکسیل:توانایی

مهارکنندگي رادیکال آزاد هیدروکسیل توسط عصاره 
 1 شکل در Sargassum vulgare اي جلبک قهوه

است  مطابق با شکل، فعالیت  نشان داده شده
کنندگي رادیکال هیدروکسیل به غلظت وابسته مهار

کنندگي  افزایش غلظت عصاره درصد مهار با بوده و
یابد  عصاره جلبک  ميرادیکال هیدروکسیل افزایش 

 تری  درصد مهارکنندگي را در ترتی  ک  اي به قهوه
و  00/11لیتر معادل  میکروگرم بر میلي 11/9غلظت 
 میکروگرم بر 03/1 غلظت تری  درصد را در بیش
چنی  از  خود نشان داد  ه  از 15/33 لیتر معادل میلي

 دراستفاده شد  که  شاهدعنوان  اسید آسکوربیک به
 صورت معناداري از عصاره جلبک هب ها غلظتتمام 

Sargassum vulgare قهوه ( 95/9اي باالتر بودP<). 

 

 
Sargassum vulgareايکنندگییونآهنتوسطعصارهجلبکقهوهتواناییشالته-0شکل

.(>50/5P)داريدهندهوجوداختالفمعنینشانحروفانگلیسیمتفاوت
 

 
Sargassum vulgareايتوسطعصارهجلبکقهوهکنندگیرادیکالآزادهیدروکسیلدرصدمهار-6شکل

.(>50/5Pداري)دهندهوجوداختالفمعنینشان حروفانگلیسیمتفاوت
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 بحث

گیري  ها ترکیباتي هستند که براي پیش اکسیدان آنتي

هاي  هاي ناشي از واکنش کند نمودن آسی  و یا

روند و به عنوان  کار مي اکسیداسیون در بدن به

رو  هاي آزاد عمل نموده و ازای  کننده رادیکال خنثي

هاي ناشي از ای  ترکیبات  گیري از آسی  باعث پیش

  (2911)اخباري و همکاران،  شوند بدن مي در

کیبات ها به لضور تر اکسیداني جلبک آنتي خاصیت

 زاده و  باشد )ابراهی  ها وابسته مي آن فنلي در

هاي ساده )با  (  ترکیبات فنلي شامل فنل2915خلیلي 

ک  یک گروه  یک للقه آروماتیک داراي دست

ها الونوئید( با دو بلش فنلي هستند که فهیدروکسي

ها همبستگي قوي بی   دهند  پژوهش را تشکیل مي

هاي  اکسیداني عصاره جلبک مقدار فنل کل و توان آنتي

 در ( 2990اند )زان  و همکاران،  دریایي نشان داده

اي ای  پژوهش مقدار فنل کل عصاره جلبک قهوه

Sargassum vulgare  گرم  میلي 22/11معادل

در  گرم عصاره محاسبه شد  199اسیدگالیک یر 

( عصاره 2910مطالعه سوجاتا و همکاران )

Sargassum swartzii گرم  میلي 53/15 به مقدار

گیري شد که  اندازه گرم عصاره 199اسیدگالیک یر 

فنل کل عصاره جلبک  دار نزدیک به مقدارای  مق

مورد بررسي در ای   Sargassum vulgare اي قهوه

در بررسي دیگر توسط باباخاني و  باشد  مي پژوهش

اکسیداني جلبک  روي ترکیبات آنتي همکاران بر

Sargassum angustifolium  میزان فنل کل معادل

یک بر لس  ماده خشک گرم اسید تان میلي 19/2

 ( در2911لیوان و همکاران )وسا  محاسبه گردید

که  اي بیان کردند روي پنج گونه جلبک قهوه مطالعه بر

به نوع گونه اي  ماللظه طور قابل میزان فنول کل به

فنل باشد  در واقع میزان محتواي  جلبکي وابسته مي

تواند بسیار متفاوت  مي مشابههاي  کل لتي در گونه

آب هوا، میزان تابش نور  بوده و به اقلی  کشور،

بستگي است سالل داشته  و جایگاهي که در خورشید

یک گزارش  در (2912) فالح و همکاران .داشته باشد

هاي  در تمام بلش بیان کردند که ترکیبات فنلي تقریباً

هاي فیزیولو یک  اکثر فرآیند درگیاه وجود دارند و 

هاي ای  گروه  تری  مشلصه نقش دارند  از مه 

ها اشاره کرد که  اکسیداني آن توان به خاصیت آنتي مي

ها امکان از دست دادن هیدرو ن و به دام  به آن

 )مازاري و همکاران، دهد انداخت  رادیکال آزاد را مي

منبع ي ملتل  نشان داده است که ها بررسي ( 2910

هاي آبي  هاي طبیعي محیط اکسیدان غني از آنتي

(  در مطالعه 2910 دی  و همکاران، باشند )ال مي

عصاره جلبک  اکسیداني کل لا،ر پتانسیل آنتي

Sargassum vulgare 299 نيعدر باالتری  غلظت ی 

گرم اسید  میلي 09/521لیتر معادل  میکروگرم بر میلي

در   گردیدگرم عصاره محاسبه  آسکوربیک بر

 Sargassumهاي هندي  اي برروي جلبک مطالعه

marginatum ،Padina tetrastomtica  و

Turbinaria conoides اکسیداني  تری  قدرت آنتي بیش

 Sargassum marginatum کل مربوط به جلبک

گرم اسید آسکوربیک بر گرم پودر  میلي 31/9معادل 

)چاندیني و  جلبکي خشک شده گزارش شد

( که نسبت به عصاره آبي جلبک مورد 2990 همکاران،

وهش ژپ تر بود  در ای  آزمایش پایی  درمطالعه 

Kokilam ( فعالیت آنتي2913و همکاران ،)  اکسیداني

 Padina tetrastromatica اي چهار گونه جلبک قهوه

و  3/20معادل   11/34Chnoospor aminima معادل

Hormophysa triquetra و  24 معادلSargassum 

wightii  گرم  گرم اسکوربیک اسید بر میلي 29معادل

دیگر توسط   در بررسي گیري شد عصاره اندازه

روي عصاره آلژینات  ( بر1300) خاني و همکاران قره

آوري  جمع Sargassum boveanum اي جلبک قهوه

اکسیداني کل  فارس فعالیت آنتي شده از سوالل خلیج

گرم  گرم اسید آسکوربیک بر میلي 34/202معادل 
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فر و  چنی  در مطالعه الدي   ه محاسبه شدعصاره 

روي عصاره آلژینات جلبک  ( بر1300) همکاران

اني اکسید آنتيخاصیت  Padina pavonicaاي  قهوه

گرم آسکوربیک اسید بر گرم پودر  میلي 50کل معادل 

اختالفات ای  وجود   گزارش شدجلبکي خشک شده 

نتایج مطالعات انجام گرفته در سنجش متعدد در 

دلیل نحوه  تواند  به ها مي اکسیداني کل جلبک آنتي

استلراج و نوع گونه مورد بررسي باشد  با توجه به 

اکسیداني کل  اطالعات اندکي که در مورد قدرت آنتي

در ای  فاکتور  کامليتوان مقایسه  وجود دارد نمي

اکسیداني کل  آنتي چنی  در تعیی  فعالیت انجام داد  ه 

روش  Sargassum vulgareعصاره آبي جلبکي 

به فرم ترکی  فسفات /  1فسفومولیبدنوم، مولیبدنوم

)گانیسان و  سبز رن  کاهش پیدا کرد 2مولیبدنوم

طور گسترده براي  به DPPH  (2990 همکاران،

 شود ارزیابي فعالیت مهار رادیکال آزاد استفاده مي

یک رادیکال  DPPH ( 2992 )جائو و همکاران،

پذیرد تا به  ناپایدار بوده که الکترون یا هیدرو ن مي

چنی  فعالیت  تبدیل شود، ه  یک مولکول پایدار

دادن هیدرو ن )میزان جذب  اکسیدان را با مهاري آنتي

بنفش  رن  از تغییر نانومتر( که با 510طول موج  در

)مگالهس و  دهد شود، کاهش مي به زرد مشلص مي

کنندگي  درصد مهار پژوهشای   (  در2990همکاران، 

اي در  توسط عصاره جلبک قهوه DPPHرادیکال آزاد 

لیتر معادل  میکروگرم بر میلي 299باالتری  غلظت 

لیدري و  اتدر مطالع درصد محاسبه شد  90/24

هاي سوالل  جلبکروي ماکرو ( بر1304همکاران )

کنندگي رادیکال آزاد درصد مهار فارس شمالي خلیج

DPPH اي  در جلبک قهوهCystoseira myrica 

بر گرم وزن خشک  3میکرومول ترولوکس 0/0) معادل

گیري شد که نسبت به جلبک مورد  اندازه عصاره(

                                                 
1- VI (MO6+) 

2- V (MO5+) 

3- C14H18O4 

  در مشاهده شدتر  پایی  پژوهشای   مطالعه در

 ( بر2913)همکاران  جاسبي و توسط بررسي دیگر

 اي نتایج  قهوه و قرمزسبز، جلبکي  روي سه گونه

 نشان داد که باالتر ی  پتانسیل رادیکالي با 

اي  را عصاره متانولي جلبک قهوه DPPHرادیکال آزاد 

Sargassum boveanum برازجاني و  ازخود دارد 

درصد مهار رادیکال در نتایج خود ( 2910همکاران )

اي  روي عصاره آلژینات جلبک قهوه آزاد بر

Sargassum angustifolium  استلراج شده با لالل

  گیري کردند اندازهدرصد  20/34دل معارا آب 

روي خواص  اي که بر چنی  در مطالعه ه 

اي  اکسیداني عصاره آلژینات جلبک قهوه آنتي

Cystoseira barbata  انجام شد نتایج نشان داد که

 04عصاره آلژینات ای  جلبک توانایي مهارکنندگي 

از  گرم میلي 5/9در غلظت  DPPHدرصد رادیکال 

آنیون   (2915 ،مي و همکاراندارد )سلیخود 

 ،عی   اکسید به عنوان یک اکسیژن نسبتاًسوپر

مستقی  باعث شروع طور غیر رود اما به شمار مي به

طور  اکسید بهشود آنیون سوپرپیدي ميیپراکسیداسیون ل

تبدیل  ROSمداوم تجزیه شده و به فرم فعال 

سلول،  بی  بردن ازقادر به   ROSشود مي

 ،DNA ،ساکارید ها و تلری  پلي سازي آنزی  غیرفعال

ها  ها و سایر مواد لساس موجود در سلوللیپد

اکسید براي ترکیبات شود  بنابرای  رادیکال سوپر مي

(  2911زان  و همکاران، ) باشد سلولي بسیار مضر مي

 Sargassum vulgareای  مطالعه عصاره جلبک  در

از قدرت باالیي در مهار رادیکال آزاد سوپراکسید 

در مطالعه تاریق و همکاران  باشد ميبرخوردار 

اکسیداني عصاره و  روي فعالیت آنتي بر (2915)

 اي و چهار قهوهساکاریدي نه گونه جلبک  پليشکست  

نتایج نشان  نه جلبک سبز و دو گونه جلبک قرمزگو

هاي مورد مطالعه از هاي آبي جلبک داد که تمام عصاره

اکسید قدرتي  نظر درصد مهارکنندگي رادیکال سوپر
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هاي اسیداسکوربیک و اکسیدانمشابه با آنتي

کنندگي  فعالیت شالته اسیدگالیک را از خود نشان دادند 

 باشد که مي اکسیداني هاي آنتي یکي از مکانیس فلزات 

اکسیداني  هاي آنتي کنندگي مولکول فعالیت شالته

موج  مهار تشکیل عصاره جلبک موجود در 

 شود  بیان شده ها مي آن ها و صدمات ناشي از رادیکال

بافلزات  عصاره موجود در کننده که عوامل شالتهاست 

 هاي ثانویه  اکسیدان دهند و به عنوان آنتي پیوند مي

 5شکل  (  در2992 )لی  و همکاران، موئر هستند

اي  کنندگي عصاره جلبک قهوه توانایي شالته

Sargassum vulgare نشان داده شده است در 

لیتر عصاره جلبک  میکروگرم بر میلي 1/9غلظت 

Sargassum vulgare  2تری  قدرت و در غلظت  ک 

کنندگي  شالته ی  قدرتتر لیتر بیش میليگرم بر  میکرو

افزایش غلظت عصاره  بنابرای  با  خود نشان داد را از

کنندگي  توانایي شالته Sargassum vulgareجلبک 

 بررسي محمدي و در یابد  یون آه  نیز افزایش مي

اکسیداني  ي خواص آنتيرو بر (1305همکاران )

توانایي  Iyengaria stellateاي  قهوهعصاره جلبک 

کنندگي یون آه  در عصاره جلبکي معادل  شالته

 درصد محاسبه شد که نسبت به عصاره  14/01

 معادل که  Sargassum vulgare آبي جلبک

چنی  در    ه باشد ميباالتر باشد  ميدرصد  93/14

( 1300همکاران ) محمدي وپژوهش دیگري از 

اي  عصاره آبي جلبک قهوه درکنندگي  قدرت شالته

Nizimuddinia zanardini  درصد  24/01معادل

توسط  در ایران دیگر يپژوهشدر  محاسبه گردید 

روي عصاره جلبک  ( بر1301طاهري و همکاران )

Cystoseira trinodis اکسیداني  تری  ارفیت آنتي بیش

به عصاره اتیل  کنندگي یون آه  مربوط آزمون شالته در

صد گزارش شد  در 02/19استاتي ای  جلبک معادل 

 پذیرتری  کال آزاد هیدروکسیل یکي از واکنشرادی

تواند موج  صدمه دیدن  باشد که مي ها مي رادیکال

انجام  هاي پژوهشهاي اطراف خود شود   مولکول

را براي  عملکرد شده در ای  خصوص دو نوع

 ،عملکرد اول دهند  رادیکال هیدروکسیل گزارش مي

جلوگیري از تشکیل رادیکال هیدروکسیل و عملکرد 

باشد  در دوم پاکسازي رادیکال آزاد تشکیل شده مي

ي موجود اکسیدانآنتيترکیبات  ،مکانسی  نوع اول

هاي فلزي مانع از  با یون يبا تشکیل کمپلکسدرعصاره 

به ای  و گردند  ميهیدرو ن پراکسید  اها بواکنش آن

از تشکیل رادیکال هیدروکسیل جلوگیري صورت 

جاسبي و (  2911زان  و همکاران، کنند ) مي

( نشان دادند که عصاره آبي 2913همکاران )

Cystoseira myrica  باالتری  خاصیت پاکسازي

تری  خاصیت پاکسازي  رادیکالي و عصاره متانولي ک 

 محمدي و پژوهش خود دارد  در رادیکالي را از

کنندگي رادیکال ( درصد مهار1305) همکاران

 Iyengaria stellateهیدروکسیل در عصاره جلبک 

به  گیري شد که نسبت درصد اندازه 04/04 معادل

 که معادل Sargassum vulgareعصاره آبي جلبک 

   گزارش شد باالترباشد  ميدرصد  15/33

 

 یگیری کل نتیجه

 هاي اکسیدان هاي دریایي منبعي غني از آنتي جلبک ماکرو

و ای  پتانسیلي را براي کاربرد  روند شمار مي هبطبیعي 

 دارویي و آرایشي و ،ها در محصوالت غذایي آن

  نتایج لاصل از ای  آورد مي وجود هببهداشتي 

تواند  مي نشان داد که استفاده از لالل آب آزمایش

جلبک  اکسیداني خواص آنتيي را رو داري معنيثیر أت

چنی   باشد  ه داشته Sargassum vulgare اي قهوه

از میزان  Sargassum vulgare جلبکعصاره 

ای   در است توجهي برخوردار  قابل محتواي فنل کل

اکسیدان کل، فعالیت  آنتيمیزان سنجش پژوهش 

رادیکال آزاد ، DPPHمهارکنندگي رادیکال آزاد 

کنندگي یون آه  و رادیکال  سوپراکسید، توانایي شالته
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مورد  بي جلبکآعصاره نشان داد که  آزاد هیدروکسیل

 خاصیت توانایي باالیي در پژوهش ای  مطالعه در

ای  مطالعه به عنوان یک   اکسیداني از خود دارد آنتي

تواند جهت استفاده از ماکروجلبک  بررسي اولیه مي

 عنوان یک جایگزی  به Sargassum vulgare اي قهوه

منظور  به هاي مصنوعي و اکسیدان مناس  براي آنتي

لید محصوالت غني از ترکیبات توسعه و تو

 توصیه گردد در صنایع متعدد  اکسیداني آنتي
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